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                                                                                                                               Mottónk: 

„A kalapom cilinder, 

Nem holmi csekélység: 

Ha fölteszem: magasság, 

Ha leveszem: mélység.” 

(Arany János: Cilinder) 

Iskolánk rövid története 
 

 

A Cilinder gyermekszínházi műhelyt drámapedagógusok hozták létre 1986-ban, mely,1991 

óta alapítványi formában működik. Nevünk Cilinder Színház és Iskola Alapítvány. Az 

oktatási törvény lehetőségével élve 2002-ben megalapítottuk a Cilinder Alapfokú 

Művészetoktatási Iskolát 400 tanulóval, mely több telephelyen működő közoktatási 

intézmény. A 2002/2003-as tanévben 24 tanulócsoport indult szín és bábművészeti ágon, 

színjáték szakon, elsősorban az első évfolyamon. A 2005/2006-os alapítványunk 

fenntartásába került(csatlakozott) a nagy múltú Elő-Tér Iskola, ezért a bővült az intézmény 

pedagógiai programja a képzőművészeti és a táncművészeti ággal. 2013 szeptembertől 

iskolánk OKJ-s gyakorlatos színész – színház és filmszínész, illetve Színész II. képzéseket 

indított. Intézményünk székhelye: 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. 

Telephelyeink: 1084 Budapest, Német utca 14, 1084 Budapest, Rákóczi tér 2, 1195 Budapest, 

Ady Endre utca 73-75. 1074. Rottenbiller u. 16-22. 

 

 

Az Alkotmány kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a 

társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és 

erkölcsi fejlődéséhez szükséges. 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46.& (3) bekezdése kimondja, hogy a 

gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő 

nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten továbbtanuljon, valamint 

tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. 

A fentieket felismerve a törvényi megfogalmazás szellemében alakult meg 1999-ben az 

alapfokú művészetoktatási intézmény.  

1998. VI. 10-én megjelent a művelődési és közoktatási miniszter 27/1998. (VI.10.) MKM 

rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről 

és kiadásáról, amely rendelet szerint azokban a művészeti ágakban, amelyekben a művelődési 

és közoktatási miniszter kiadta a művészetoktatás követelményét és tantervi programjait – 

indítható az alapfokú művészetoktatás. 

A rendelet értelmében az iskola a táncművészet, a képző- és iparművészet, valamint a 

színművészet és bábművészet területén kívánja biztosítani a tanulók számára alkotó és 

önkifejező képességeik kibontakozását, tehetségük gondozását, készségeik, képességeik 

fejlesztését. 

A 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet (3) bekezdés kimondja, hogy a miniszter művészeti 

áganként és évfolyamonként részletes tananyagot tartalmazó tantervi programot jelentet meg. 

E program alapján készült az iskola pedagógiai programja. 
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I. Nevelési program 

 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eljárásai 

Alapelvek, értékek 

Pedagógiai alapelvünk, hogy: 

 a művészetoktatási intézményünk nevelő-oktató munkáját az egyetemes és nemzeti 

kultúra művészeti értékeinek megismerése, az európai humanista értékrend hatja át; 

 kiemelt figyelmet fordítunk a különböző kultúrák iránti nyitottságra; 

 a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz 

részt a nevelési-oktatási folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; 

 a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük 

megszervezésében, személyiségük fejlesztésében; 

 a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatásához; 

 az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás 

emberi méltóságát; 

 minden művészetoktatási tevékenységünket – az oktatás és nevelés terén egyaránt – a 

gyermekek okos szeretete hatja át; 

 iskolánk segíti a növendékeket felkészülni az önálló művészeti ismeretszerzésre és 

önművelésre, ennek feltétele az adott művészeti terület tanulási képességeinek és 

szilárd alapkészségeinek kialakítása; 

 alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 

 minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét; 

 megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség 

megteremtéséhez; hatékony támogatást adunk a szociokulturális hátrányok 

leküzdéséhez; 

 az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványaikban a választott 

művészeti területen a teljesítményorientált beállítódást; 

 reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő művészeti területen a 

továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását; 

 alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, a 

művészeti környezetük megismerésének és megóvásának igényét; 

 Az iskola a szülőkkel közösen biztosítja a demokratikus légkört, úgy, hogy megállapítja 

a helyi szükségleteket, az iskolán belüli szolgáltatásokat, az iskola munkarendjét. 

 Az iskola teljes szakmai önállósággal bíró autonóm jogi személyiség. Ez a nevelőtestület 

erőssége, a szakmaiság, az iskola szakmai kompetenciájában a döntések meghozatala, 

pedagógiai problémák, szakmai kérdések megválaszolása magas szintű szakmai 

igényesség mellett. 

 Alapelvünk, hogy nemzeti kultúránkról, hagyományainkról, valamint más népek 

kultúrájáról közvetítsünk számukra magyarságunk ismeretéről, nemzeti önismeretről. 

 Az iskolai nevelésünk középpontjában a gyermek áll. A pedagógusok személyes 

kapcsolataikkal, egyéni bánásmóddal teremtik meg a feltételeket az egyéni fejlődéshez. A 
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„játékos oktatás” feszültséget oldó, megnyugtató hatású, a testi, lelki, szociális 

egészségkultúra egyensúlyának biztosítására. 

 Alapelvünk, hogy minden gyermek fejleszthető. Az iskola sokszínű tevékenységet 

kínál, amiből lehetősége van képességeinek, érdeklődésének megfelelő ismeretek 

elsajátítására. 

 A tanulókat tilos hátrányosan megkülönböztetni bármilyen okból, így különösen a 

gyermek hozzátartozói, színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai vagy társadalmi 

származása, vagyoni és jövedelmi helyzete miatt. 

 Tanulóinkat az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, kultúra 

megbecsülése, az egészséges életvitel igényére, s az ehhez szükséges önfegyelemre, 

az erkölcsös cselekvés igénylésére és igényére, a természetben és az emberi alkotásban 

megjelenő szépség értékelésére, valamint tevékeny és alkotó életre neveljük. 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési célja 

Művészetoktatási tevékenységünk célja mindazoknak a művészeti, intellektuális és emberi 

erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni 

boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb 

közösségük javát is szolgálja. 

Ennek érdekében célunk az alapfokú művészeti nevelés-oktatás kezdő szakaszára 

 a művészeti iskolába lépő kisgyermekben alakítsa ki, óvja és fejlessze a tevékenység, a 

megismerés, a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot; 

 tegye fogékonnyá a tanulót a választott művészeti terület értékei iránt; 

 az iskola segítse a gyermek speciális képességeinek fejlődését; 

 a művészetoktatási intézmény gazdag tevékenységrepertoárja fejlessze a növendékek 

speciális művészi képességeit; 

 

Célok az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszára 

 folytassa a kezdő szakasz művészeti nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek 

fejlesztését; 

 vegye figyelembe, hogy 13-14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési 

folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás; 

 a művészeti pályára készülő különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi 

fejlettségű, képességű, motivációjú, művészi teljesítményű gyerekeket-érdeklődésüknek, 

képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra; 

 magas színvonalú és sokrétű művészeti tevékenységgel fejlessze a tanulók alkotó 

készségét és kreativitását; 

 tudatosítsa a gyermekben a művészeti értékeket, erősítse meg az alkotó magatartási 

mintákat, pozitív szokásokat, és a gyermek jellemét formálva szolgálja az akarati 

tulajdonságokat; 

 segítse növendékeit abban a folyamatban, amelyben művelt, szabad és gazdag 

személyiséggé, alkotásra és boldogságra képes emberekké válhassanak; 
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 a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a kitartó művészi tevékenységre nevelés, a 

képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, a nyelvi-kommunikációs, az esztétikai 

nevelés területei) és a szükségletek alakítása képezze; 

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek; 

  a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritás-érzését, empátiáját; 

 jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt tanulók 

jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló 

pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság; 

 a művészeti tevékenység középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon; 

 a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, kommunikációs 

képességeket is, amelyek segítségével tudásukat önmaguk és mások számára 

hasznosítani tudják; 

 a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény-és 

sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága; 

 segítsük őket abban, hogy minden növendék kialakíthassa az önfejlesztő stratégiáját, 

legyen perspektivikus jövőképe; 

 A művészeti neveléssel az iskola megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, illetve 

gazdagítja esztétikai értékeit. Az esztétikai nevelés végső célja, hogy az itt tanuló 

gyerekek élményeiket kreatív cselekvésben fejezzék ki: az iskolában tanult 

értékeket, érzelmeket ki tudják fejezni a tánccal, tudjanak rajzzal és festéssel, 

mintázással értékeket létrehozni, tudják kifejezően előadni a tanult báb-és 

drámajátékokat. 

 A művészeti nevelés a befogadói tapasztalatok által járul hozzá az akarati, az alkotó-

alakító cselekvőképesség kialakításához és fejlesztéséhez, így az iskola nevelési célja 

mindezek megvalósítása. 

 Az iskola oktatásának – bár aligha választható szét a nevelés és az oktatás – célja az, 

hogy a tanulók a 12 évfolyam elvégzése alatt elsajátítják mindazokat a kötelező és 

művészetoktatási intézmények közötti átjárhatóságát biztosítják. 

 Az iskola által választott és ajánlott szabadon választható tantárgyak a helyi igények és 

célok figyelembe vételével kerülnek a programba. Olyan szabadon választott tantárgyakat 

ajánlunk, amelyeknek programjait a miniszter központilag adja ki. A tananyagot 

eszköznek tartjuk a tanulók értelmi, érzelmi és kifejező képességeinek 

fejlesztéseiben a gyermek életkori fejlődéséhez igazítva. 

 A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt. 

 Az iskola és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a 

művészeti iskolák közötti kapcsolatok ápolásában. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. 

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

közös kezelése és megoldása terén. 

 A pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást. 
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Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

 Közvelten (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

 Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény feladata 

Feladatok az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakaszára: 

 a pedagógiai munka középpontjában a speciális művészi képességek személyre szóló 

fejlesztése álljon; 

 a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, s ezáltal, motivált munkában alakítsa a 

kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő 

érzelemvilágának gazdagodását; 

 adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz; 

 alapozza meg a speciális képességek elsajátítását, a tanulási szokásokat; 

 támogassa az egyéni művészi képességek kibontakozását; 

 törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak; 

 tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket; 

 erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat; 

 a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését; 

 

Feladatok az alapfokú művészeti nevelés-oktatás második szakaszára 

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a művészeti 

tevékenység harmonikus, konstruktív gyakorlásához szükségesek; 

 a művészeti tevékenységek közben fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési 

készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját; 

 a választott művészeti szakterületen értékteremtés és értékalkotás; 

 tegye fogékonnyá és aktívvá a speciális művészeti területen; 

 speciális tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 

 a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a művészeti tevékenységük 

eredményességéről, teljesítményéről és alkotó magatartásuk minőségéről. 

 

Mint ahogy hagyományt, iskolát sem lehet teremteni egyik pillanatról a másikra. Szükség van 

időt álló értékekre, gyermekszeretetre, megfelelő tartásra és sok-sok optimizmusra. Az iskola 

alapvető feladata a rábízott gyerekek oktatása, nevelése. Tegye ezt úgy, hogy közben 

vértezze fel őket a lehető legtöbb olyan ismerettel, amelyek birtokában később majd önállóan 

dönteni, választani tudnak a kínálkozó lehetőségek közül. Mindaddig pedig az iskola-a tanulói 

személyiség változásait figyelembe véve-az iskolai közösség által elfogadott, a szülőkkel 

egyeztetett saját belső értékrendje szerint oktat, nevel. Az iskola kötelessége, hogy a 
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mindenkori társadalmi elvárásoknak eleget tegyen. Ugyanakkor az iskola is hat a 

társadalmi környezetére. Ebben a kölcsönhatásban folyamatosan mérlegelni kell azt, hogy 

az iskola meddig mehet el a külvilág által diktált és elvárt irányzatok követésében, hisz 

időnként igen tolakodóan terjeszkednek a nem kívánatos jelenségek, magatartási életformák. 

  

A nevelési célok megvalósításához fontos feladat az optimális feltételek megteremtése. A 

diákok legfontosabb feladata a tanulás. Az iskola szellemileg önálló, alkotó közösség,  

amelynek egyaránt fontos tagja a gyermek, a pedagógus és a szülő. 

 

Személyiségének kibontakoztatásához eredményes munkát végezni, eredményesen tanulni 

csak jó hangulatban, kiegyensúlyozott légkörben lehet. Az oktatás eredményességét 

tekintve a tárgyi-technikai feltételek megléte avagy hiánya csupán sokadik tényező a 

pedagógus személyisége, az iskolai légkör, a pedagógusok és a tanulók kapcsolata után. A 

tekintélyelvűség mellett az értékre, az eredményességre helyezzük a hangsúlyt. Nem tiltó, 

inkább „megengedő” iskola vagyunk. Természetesen a legalapvetőbb szabályok betartását 

mindenkitől elvárjuk, miközben lehetőséget biztosítunk tanulóink számára az átlagosnál 

magasabb színvonalú iparművészeti, báb- és színművészeti és táncművészeti tanulmányok 

folytatására. Igyekszünk megteremteni az előrehaladáshoz szükséges lehető legjobb 

feltételeket. 

 

Érzelmi nevelés, érzelmi biztonság kialakítása 

Az iskola minden dolgozójától elvárjuk a gyermekek szeretetét, és azt, hogy saját 

munkaterületén védje, óvja őket. Senki sem lehet túlságosan szigorú vagy túlságosan 

megengedő. Az érzelmi nevelés nem csupán akarat kérdése. A lehetőségekhez képest 

egységesen kell kezelnünk a felmerülő problémákat. Bár a pedagógus leginkább 

személyiségével, saját példájával nevel, nem lehet megfeledkezni az egyes művészeti ágak 

által biztosított lehetőségekről, amelyek kitűnő lehetőségeket biztosítanak ezen a téren. A  

képzéseink fakultatív jellege garancia a diákok aktív részvételére az oktatásban. A gyermek 

számára az érzelmi biztonság megteremtésére törekszünk, arra hogy minden tanuló érezze jól 

magát az iskolában, vegye körül kellemes környezet, érezze azt magáénak. 

 

Az értékelés dilemmái 

A művészetpedagógiában az értékelés egzaktsága még az egyéb pedagógiai területekhez 

képest is kemény dió. Egy alapfokú művészetoktatási intézményben meg különösen az, hiszen 

itt nem művészképzés folyik (ahol a teljesítmény valamelyest kvantifikálható és 

kvalifikálható), hanem mindenekelőtt szocializálás (a művészetpedagógia sajátos 

eszközeivel), illetve művészeti előképzés.  

 

Az elsőben (szocializálódási, beilleszkedési sikerélmény) a kreatív és a kifejezetten alkotói 

képességeknek, készségeknek és ezek fejlesztésének, valamint az önismeretnek és 

önkifejezésnek van kitüntetett szerepe. Ezek elég nehezen mérhetőek. Amennyiben 

valamelyest mégis, akkor túlnyomórészt szubjektív szempontok alapján. 

A művészeti előképzésről is hasonló állapítható meg, tetézve mindazzal, amit a tehetség 

ellentmondásos jelenségéről tudunk (és a pedagógiai programban részletesen ki is fejtünk: → 

ott: 6. A tehetséggondozás speciális alapelvei és feladatai; 38. p.).  

E nehéz helyzetnek van viszont egy jó oldala. A korrekciónak és önkorrekciónak itt sokkal 

nagyobbak és biztosabbak a lehetőségei, mint a kognitív megismerés, a „tanulás” során. (Ezt 

szintén a pedagógiai program megfelelő helyein fejtettük ki bővebben: → több helyütt, 
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főként: 9. Ellenőrzés, értékelés, mérés; 9.1 A növendékek értékelése; Folyamatos, személyre 

szóló értékelés. Továbbá → jelen tanterv: 0; 68. p.) 

 

Mindezeket szem előtt tartva az értékelés szempontjait a következőkben látjuk: 

 a növendék szakmai teljesítményemelkedése (vagy –süllyedése) önmaga korábbi 

teljesítményeihez képest 

 az előírt tantervi és egyéb pedagógiai feladatok teljesítése, a teljesítés színvonala, 

tényleges eredménye 

 részvétel a versenyeken, szerepléseken, a nem kötelező és az iskolán kívüli 

tevékenységekben, valamint a részvétel tényleges teljesítményei 

 a személyiségfejlődésben hatásra vagy önállóan elért eredmények 

 a tehetség pillanatnyi állapotát objektíve meghatározó tényezők korrekciós hatása 

 morális teljesítmény a tanórai és egyéb feladatok végrehajtása során 

 

A szakmai követelményeket az évfolyamokra bontott tantárgyi tantervek tartalmazzák. Az ott 

felsorolt és jelzett követelmények teljesítése az optimumnak (jeles) felel meg. Ezért 

különösen fontos volna a minimumkövetelmények egzakt meghatározása. Csakhogy a 

művészetpedagógia éppen arra épül, hogy az egységesítés helyett a konkrét, személyes 

adekvációt, érvényességet igyekszik értékrendszere középpontjába helyezni. Ezért 

kategorikus minimálkövetelmények nem határozhatók meg. Különösen akkor nem, ha az 

értékelés döntő, első szempontjaként az egyes növendék önmagához viszonyított 

előrelépésének mértékét határozzuk meg. Így tehát általában azt mondhatjuk, hogy a felsorolt 

követelmények minimális mértéke, illetve a tananyag tematikailag csoportosított 

felsorolásainak első 2–4 pontja jelenti a minimális követelményeket – mivel a tantervben 

meglehetősen részletesen tárgyalt tananyag-témakörök fokozatosan nehezedő sorrendben 

követik egymást. 

 

Tanszakok 

 

Táncművészeti ág 

A táncművészeti oktatás célja, hogy lehetőséget nyújtson az e terület iránt érdeklődő tanulók 

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, ritmusérzékének tér-és 

formaérzékének kialakítására. A tanulók tánctechnikai, előadói műveltsége formálásával 

felkészítsen a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Képző-és iparművészeti ág 

A képző-és iparművészeti ágon belül a különböző tanszakok egységes célja, hogy kifejlessze 

a növendékek esztétikai érzékenységét, az igényességet, az ízlést, fogékonnyá tegye a képi 

műveltség, a képi emlékezet és képzelet iránt. Elsősorban a vizuális nevelés ad alkalmat arra, 

hogy a tanulók életkori sajátosságaikat figyelembe véve érdeklődésüknek és tapasztalataiknak 

megfelelően gyarapíthassák ismereteiket, fejleszthessék képességeiket, és a különféle 

szakirányú területeken jártasságot szerezhessenek. 

 

Színművészeti-és bábművészeti ág 

A művészeti ág nevelésének és oktatásának célja, hogy lehetőséget biztosítson a 

színművészet, bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik 

gyarapítására. A színművészet területén kiemelt cél a színpadi megjelenítés 

törvényszerűségeinek megismerése, a dramatikus technikák, alapvető színpadtechnikai 
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eljárások alkalmazása, egyénileg és csoportosan előadások tervezése, létrehozása, a közös 

alkotómunka örömteli együttléte. 

A bábművészet területén kiemelt cél az alapvető báb színpadtechnikák megismerése mellett 

az, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan a létrejött előadást bemutassák. 

A művészeti iskola személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatai 

Az iskola a különböző művészeti ágak ismereteinek, illetve a tananyag tartalmának 

megfelelően hozzájárul a tanulók egyéni adottságainak megfelelő 

személyiségfejlesztéséhez, tehetséggondozásához. A különböző művészeti ágakban rejlő 

nevelési lehetőségek biztosítják a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók 

élményszerűen tapasztalhatják meg a kommunikáció azon formáit, amelyek különböző 

művészeti ágakban ötvöződnek: így a képző-és iparművészetben fellelhető, ugyancsak 

speciális vizualitásra épülő kommunikációt, a szín-és bábművészetre jellemző beszéd és 

látvány kommunikációt és a tánccal közvetített testbeszédet. 

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Minden ember egyedi, veleszületett személyiségvonásokkal jön a világra. Ezek a 

személyiségjegyek a környezet és nevelés hatására változnak, fejlődnek. Az egyén 

veleszületett személyiségjegyeire kell építeni a személyre szabott fejlesztő munkát. 

A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepe van a nevelő személyiségének (hiteles példa, 

modell), a tananyagtartalomnak, a módszernek, a gyakorlatnak, a cselekvésre serkentő 

motivációknak, a tanár-diák együttműködési készségnek. 

A személyiségfejlesztés leghangsúlyosabb feladata az érzelmi és értelmi kompetencia, a 

szociális érzékenység, a közösségi kompetencia, a szakmai kompetencia fejlesztése, az 

egészséges és kulturált életmódra nevelés, összességében a pozitív egyéni értékrend 

kialakítása. 

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

önbecsülés, önbizalom…) 

A művészeti nevelés a leghatékonyabb személyiségformáló eszköz, ugyanis érzelmeken 

keresztül hat az értelemre, az ismeretek, a készségek, a képességek, a jártasságok, az attitűdök 

megszerzését, rögzítését az alkotó munka folyamata által biztosítja. 

A személyiségfejlesztésre vonatkozó feladatainkat az általunk meghatározott pedagógiai 

alapelvekből és célokból bontottuk le. 

 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 

A tanulók erkölcsi nevelése: az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

A tanulók értelmi nevelése: az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez 

szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása. 

A tanulók közösségi (társas kapcsolatra felkészítő) nevelése, az emberi együttélés 

szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az 

együttműködési készség kialakítása. 
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A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése: az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanuló 

közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

A tanulók akarati nevelése: az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség 

kialakítása. 

A tanulók munkára nevelése: az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. 

A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

A tanulók egészséges életmódra történő nevelése: a tanulók testi képességeinek fejlesztése, a 

testmozgás iránti igény felkeltése.  

Egészséges, edzett személyiség kialakítása.  

Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges 

életmód iránti igény kialakítása. 

 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek leküzdésével kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységeink: 

 differenciált, az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 az oktatók és a tanulók kapcsolatának személyesebbé tétele. 

Számunkra fontos az iskolából kikerülő tanulóink sikeres beilleszkedése más 

közösségbe, új személyi kötődéseik kialakítása, az életben való eredményes 

megjelenésük érdekében feladatunk fejleszteni: 

 a konfliktus-kezelő képességüket 

 az alkalmazkodó képességüket 

 a tehetségüket 

 az aktivitásukat 

 a kommunikációs készségüket 

 az önfegyelmüket 

 a "munkakultúrájukat" 

 

A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, 

magatartási szokásokat, melyek a magán- és közösségi élet, valamint a szakmai munka 

területén az eredményes szereplés összetevői. 

 

 

A tanulási nehézségeknek kitett tanulók felzárkóztatása 

 

Fontos kiemelni, hogy az alapfokú művészetoktatásban határozottan megfigyelhető az a 

jelenség, hogy tanulóink tanulmányilag kimutathatóan jobb teljesítményre képesek, mint az 

iskolánkba való beiratkozás előtt. A jelenség hátterében a művészetek érzelmi és értelmi 

intelligenciára való hatása áll. A hazai és nemzetközi agykutatások bizonyítják, hogy a 

művészeti tevékenység fejlesztő hatással van a gondolkodásra. A problémaérzékenység, az 

analizálás, az újra - strukturálás, a fantázia, a kifejezőképesség, a lényeglátás kifinomulhat és 

hozzájárul a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez.  

A művészettel foglalkozó gyermekek ráadásul gyakran találhatnak arra alkalmat, hogy 

feszültségeiket „kivetítsék, kialkossák” magukból. Ezáltal eredményesebb tanulásra lesznek 
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képesek. Az alapfokú művészetoktatás tehát önmagában is segíthet a tanulási kudarcok 

kezelésében. 

 

 

Az ifjúságvédelemmel és a szociális hátrányok enyhítésével összefüggő feladatok 

 

Az iskola alapfeladatának tekinti a tanulók fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítását: 

kibontakoztathassák tehetségüket, leküzdhessék esetleges hátrányaikat.  

A képzés során olyan művészeti alkotásokkal ismerteti meg a tanulókat élményszerű 

formában, amelyek figyelmüket a szellemi-lelki élet értékei, az egészséges életvitel módjai 

felé fordítják.  

A szociális hátrányok enyhítésére az anyagi szempontból hátrányos helyzetű, de 

kiemelkedően tehetséges, szorgalmas tanulók részére az iskola ingyenessé teszi az oktatást.  

Minden nevelő-oktató pedagógusunk közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

 

Elsődleges feladatuk a prevenció. A társadalmi prevencióra való törekvés szempontjából 

döntő, hogy milyen értékrendet képvisel iskolánk.  

 

Általános pedagógiai célok: 

Az iskola tanulóival kialakított, bizalomra épülő, állandó napi kapcsolattartás a feltétele 

annak, hogy a tanulók problémáit megismerni, feltárni, kezelni, orvosolni lehessen. Az 

elsődleges cél tehát ennek megfelelően egy általános bizalmi viszonyrendszer kialakítása, 

megtartása az iskolában, hogy pontos képet kaphassunk tanulóink helyzetéről, hogy 

kialakuljon újra és újra az  egymást megértő és segítő felelősség, ami felismeri, számon tartja 

még időben a veszélyeztetettséget, hátrányos helyzetet. A helyzet felmérésén, felismerésén, a 

konkrét segítségnyújtáson (pszichológus, szociális segély stb.) túl pedagógiai cél a diák 

problémamegoldó képességének fejlesztése, az önismeret, akaraterő, az önállóság kialakítása 

és megerősítése. 

 

A tanulókkal kapcsolatos feladatok: 

 általános prevenciós tevékenységek (előadások, mentálhigiénés tájékoztató programok 

szervezése; 

 tájékoztatás a szabadidős programokról 

 szociális ellátások számon tartása, ismertetése, kiosztása, szervezése, megpályázása; 

 fegyelmi eljárásokon való részvétel,  

 minden esetben a tanuló érdekeinek képviselete.  

A tanári közösségben végzendő feladatok: 

 együttműködés és szemléletformálás, 

 információ áramoltatás, tájékoztatás (mentálhigiénés programokról, társintézményekről, 

segítési lehetőségekről stb.) 

 nevelőtestületi üléseken, értekezleteken való aktív részvétel, 

 szakirodalom ajánlása (igényfelmérés, tájékoztatás). 

 

Önálló feladatok: 

 külső intézményekkel való kapcsolattartás, 

 veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartása és személyes ismerete, 
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 pályázati lehetőségek figyelése, kihasználása; 

 szakirodalom gyűjtése, tanulmányozása; 

 továbbképzéseken való részvétel 

 

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

A teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a nevelési-

oktatási intézményekben végzett tevékenységet, a helyi Pedagógiai Programot és szervezeti 

működést, a gyermekek, tanulók és szülők részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében 

úgy befolyásolják, hogy a gyermekek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze 

elő. 

Csak a közismereti/tankötelezettséget teljesítő iskolákban valósulhat meg a teljes körű 

egészségfejlesztés, melyet az alapfokú művészeti nevelés-oktatásban kiegészítünk. Hangsúlyt 

helyezünk tánctanulásnál a helyes testtartás kialakítására, az állóképesség fejlesztésére, a 

baleset-megelőzésre, a személyi higiéné kialakítására. A szereplés testet-lelket edző 

tevékenység, mely lehetőséget teremt nemcsak a testi higiéné, de a mentálhigiéné, a lelki 

egészség elősegítésére és megőrzésére. A tánctanulás és az ének oktatás során fizikai és 

fiziológiai alapismeretek átadása történik azon szervek megismerése érdekében, melyeket 

használnak a tanulás folyamatában. Mindezek segítik, kedvezően befolyásolják a teljes körű 

egészségmegőrzést. 

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés, 

ezért a két területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok is ezt a 

szemléletet tükrözik. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

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

nemcsak az egyén önmagához mért fejlesztését, helyes önértékelését foglalja magába, hanem 

a közösséghez való viszonyának fejlesztését, a sikerek és kudarcok közös feldolgozását, s 

motivációs bázis újabb és újabb közösségi élménnyel történő állandósítását is. 

Az alapfokú művészetoktatás két ága (táncművészet, szín-és bábművészet) eleve közösségi 

tevékenység, de a másik két ág (képző-és iparművészet, zeneművészet) is épít a közös alkotó 

munkára. 

A tanulók a képzés során elsajátítják a közösségi élethez szükséges együttműködési 

(egymásrautaltság, mások elfogadása, kapcsolatteremtési képesség, szereptől függő alá-fölé 

rendelési viszony, egy mindenkiért, mindenki egyért…) kompetenciákat. 

 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása 

Feladata: A művészeti iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz,a tanszakok tanórán 

kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm, -a felnőttek 
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elvárásainak megfelelni akaró –személyiségének lassú átalakulásától az autonóm –

önmagát értékelni és irányítani képes-személyiséggé válásig. 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy 

nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a 

tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a 

közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 

vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 

formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

Feladata: A tanulói közösségekre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása. 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 

 

A művészeti iskola alapvető célja és feladata a tehetségek gondozása. A különösen 

kiemelkedő tehetséges gyerekeknek kérésükre, illetve a pedagógus javaslatára külön 

gyakorlási lehetőséget biztosítunk. A nyári táborozásra jutalomból néhány tehetséges és 

esetleg szociálisan rászorult gyereknek ingyenes részvételt biztosítunk. Mindent megteszünk 

annak érdekében, hogy a tehetséges gyerekek ne kallódjanak el. 

A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltérnek az 

átlagtól. 

A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség. A 

kreatív gyermekek általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, belső teljesítménykényszer, 

nagyfokú autonómia, önbizalom, szabad kommunikációra törekvés, csökkentett mértékű 

alkalmazkodás, az elnyomás és a korlátozás elleni védekezés, a szociális korlátok áthágása 

jellemző. 

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.  

Ezek: az érintett gyerek, gyerekek kora 

 milyen szinten állnak, mit tudnak? 

 milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük? 

 mit tud a pedagógus szakmailag nyújtani? 

 mennyiben lehet számítani a családi háttér támogatására? 

 milyen feltételrendszer mellett dolgozik a pedagógus? 

 mennyi időt és energiát tud és akar befektetni ebbe a munkába a pedagógus? 

 milyen elismerés és kik részéről várható a nevelő extra teljesítményéért? 

 

Mindezek tisztázása után a növendék(ek), szülők bevonásával a lehetséges módszereket 

közösen megválaszthatjuk. Ezek: 
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 Évfolyam összevonás vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden 

nehézség nélkül képes elsajátítani a gyermek. 

 Gazdagítás, tehetség egyéni fejlesztése: hogy a tanévi anyagot az idő 2/3-a alatt sikerül 

feldolgozni, és a fennmaradó 1/3-nyi időben a növendékek egyéni fejlesztő programokkal 

dolgozhatnak. 

 A kevésbé tehetséges gyerekekkel külön foglalkozunk, hogy sikerélményhez juttassuk 

őket. 

 

A művészi képességek (rajz, tánc, színművészet stb.) rendszerint korán megmutatkoznak, de a 

motivációs akarati tényezőktől, a környezet serkentő-gátló hatásától is függ, hogy lesz-e 

belőlük művészi tehetség. 

 

A tehetségek megmutatkozásának, bizonyításának, a tehetség mértékének megállapítására 

alkalmas tevékenységi formák az alábbiak az egyes művészeti tanszakokon: 

 pályázatokon való részvétel (nemzetközi, országos fővárosi szinteken) -minden tanszak, 

 versenyeken való részvétel (házi, fővárosi, országos, nemetközi)-minden tanszak; 

 külső rendezvényeken (más iskolai, városi, külföldi) való szereplés-tánc, színjáték 

tanszakok, 

 gálaesteken, tanévzárókon történő fellépések-tánc,színjáték tanszakok, 

 helyi tárlatokon való bemutatkozás-képző és iparművészeti tanszakok; 

 szaktáborokon való részvétel-minden tanszak 

 ünnepségeken való közreműködés, versenyeken való eredményes szereplés, alkotó 

táborok 

 

A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információközvetítésből 

áll, sokkal inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó tökéletesítésre ösztönöz az 

egyén saját képességeit, készségeit illetően. 

 

A tehetséggondozás feltételei: 

 a tehetségek kutatása, felismerése; 

 megfelelő tárgyi-technikai feltételek biztosítása; 

 napi kapcsolattartás az azonos növendéket oktatók-nevelők között; 

 olyan oktatási légkör biztosítása, amely leküzdi a kreativitással szembeni akadályokat 

(pl.: az elmagányosodás érzését, kortársak megvetését, hibáktól való szorongás érzését, 

stb.) 

 a tehetséges pedagógusok, melyek nélkül eredményesen nem lehet tehetségeket nevelni-

oktatni. 

 

A tanári munka professzionális szakma. Azt a pluszt, amitől sokan alkotóművésznek is 

tekintik –a pedagógus személyisége adja hozzá. Felelőssége abban áll, hogy a reá bízott 

minden ember egyedi és megismételhetetlen. Ezért az e „szakmát művelők személyisége és 

erkölcsi arculata oly mértékig feltétele a sikeres pályafutásnak, mint a szaktudásuk”. 
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzéke 

A tanítási-tanulási folyamatban szükség van minden hagyományos és korszerű taneszközre a 

minőség, a hatékony ismeretszerzés, a készségek, a képességek fejlesztése érdekében. 

A művészeti iskolában az oktatási eszközök biztosítottak, és folyamatos fejlesztéséről a 

fenntartó gondoskodik. A taneszközök listája a 11/1994.(VI.8.) MKM rendeletnek 

megfelelően a mellékletben megtalálható. 

A művészeti iskola egyéb tárgyi feltételeit a fenntartó biztosítja. 

Szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének 

lehetőségei 

 

Partneri kapcsolat a szülőkkel 

A gyermekek eredményes oktatása-nevelése nem képzelhető el az iskola és a család korrekt, 

szoros együttműködése nélkül, ezért a családokkal, a szülőkkel való őszinte (partneri) 

kapcsolat kialakítását elengedhetetlenül fontosnak tartjuk. A kölcsönös tisztelet, egymás 

munkájának megbecsülése, a másság elfogadása, az előítélet mentes kommunikáció, a korrekt 

tájékoztatás alapfeltételei a jó kapcsolat kialakulásának. 

Valljuk, hogy a közös élmények jó hatással vannak az iskola és család kapcsolatára. 

Számítunk a szülők őszinte érdeklődésére, segítségére és véleményére. 

 

A szülők, pedagógusok együttműködésének formái 

A sokrétű és változatos kapcsolattartásban mindig a gyermeki érdekeket igyekszünk 

képviselni, ezért kompromisszumra, egyezségre törekszünk. 

A szülői véleményt és érdekeket a szülői munkaközösség képviselheti. A szülői 

munkaközösség létrehozása nem kötelező az intézményben. Létrejötte esetén: 

 A szülői munkaközösség az iskolaszékkel azonos jogokat érvényesíthet, melyet 

szabályzat rögzít. A szülői munkaközösségbe egy-egy telephely egy-két tagot delegál, a 

mindennapi kapcsolattartáshoz munkaközösségi elnököt választ. 

 A szülői munkaközösség segíti az iskolai szintű rendezvények szervezését, 

lebonyolítását, gyakorolja törvény által megszabott véleményezési jogait. 

 A csoportokban folyó tanítással év végén bemutató tanítások keretében ismerkedhetnek 

meg a szülők. 

 Részt vehetnek a szóbeli vizsgán, vagy gyermekük felelésekor. 

 A tanulók munkáiból kiállításokat szervezünk. 

 Rendezvényeink, iskolai ünnepségeink alkalmával hívjuk és várjuk a szülőket. 

 Az iskola nyitott a szülők számára, lakossági igényeket is kielégít: képzőművészeti 

kiállításokat, kulturális műsorokat, helyi ünnepségeket, fellépéseket rendezünk. 

 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak 

 

Szülői értekezlet 

Feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés megteremtése 

 A szülők tájékoztatása 
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 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásról, 

 a gyermek csoportjának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskola és a tanulói közösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé. 

 

Fogadóóra 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 

tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal 

 

Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és a 

közösség iskolai életéről. 

 

Írásbeli tájékoztató 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy csoportos szintű programokról. 

 

Kapcsolat a tanulókkal 

Az intézmény elsődlegesen a tanulók részére nyújt szolgáltatást, így a nevelő-oktató 

munkákban szükségszerűen a gyermeki igények, jogaik széleskörű érvényesítésére 

törekszünk. 

 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki (csoportfelelősi) munka 

tartalma, az osztályfőnök (csoportfelelős) feladatai 

 

Az osztályfőnöki (csoportfelelősi) munka, feladatok: az osztályfőnöki munka szabályait a 

helyi igények szerint, illetve a hatályos jogszabályok lehetőségei szerint szervezzük a 

tanévenként változó körülményeknek megfelelően. Az osztályfőnökök általános feladatai: 

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán az osztályfőnök ismerteti a tanulókkal 

az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformákat.  

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának/csoportjának 

tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik a diákönkormányzattal. 

 Kapcsolatot tart a tanuló közismereti iskolájával (osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, 

vezetők) 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői közösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 
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 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi 

és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Rendkívüli esetekben foglalkozást/órát látogat az osztályába tartozó gyerekeknél. 

 

A pedagógusok (szaktanárok) feladatai: 

 a foglalkozásokra való felkészülés, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 

A tanulók részvételi jogai gyakorlásának rendje az intézményi döntési folyamatban 

 

A tanulóközösséget iskolánkban a diákönkormányzat képviseli, mellyel rendszeres 

kapcsolatban van és partneri együttműködést tart az iskolavezetés. A diákönkormányzat 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákközösség tevékenységét 

kijelölt tanár segíti, aki a növendékek kérésére eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. 

A diákönkormányzat dönt saját működéséről, a szabályzatai előkészítéséről.  

Az intézmény a DÖK számára egy alkalmas helyiséget térítésmentesen biztosít, ahol üléseiket 

megtarthatják, az iskola telekommunikációs eszközeit használhatják.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai DÖK véleményét 

a Nkt. 48. § (4) bekezdésében foglaltakon kívül kikérjük: 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő, beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához 

 a könyvtár működési rendjének kialakításához 

 és az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) számú, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 169.§ (9) bekezdése alapján lehetővé 

tesszük a DÖK képviselőjének a balesetek kivizsgálásában való részvételt. 
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

A tanulmányok alatti vizsgákra – tanszakok szerint- a tanév végén kerül sor. A vizsgákra 

fordítható idő-intervallumot az iskola igazgatója jelöli ki az éves munkatervben. A tanulók a 

tanáraiknál szóban jelentkeznek a vizsgára minden tanév végén. A vizsgára bocsájtás, illetve a 

magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

 az egyes évfolyamokon a tanulók kötelező és válaszható foglalkozásokon való 

részvétele, (adott óraszám), illetve az előírt tananyag/követelmény teljesítése, 

 magasabb évfolyamba lépés osztályzattal, melyet a vizsgán való teljesítés motiválhat, 

 főtárgyi/csoportos naplóban való zárás, 

 bevezetés a törzslapra, a nevelőtestületi zárás a bizonyítványban. 

 

A magasabb évfolyamba való lépésnek eleget tesz az a növendék: aki 

 az adott tárgy tanévre szóló óráinak 2/3-án részt vett, a vizsgán jelen volt, 

 a szaktanártól osztályzatot kapott, teljesítménye kettes/elégséges és ötös/jeles között 

van, 

 az anyakönyvi lapján és a bizonyítványában a „magasabb évfolyamba léphet” 

 záradékot bevezették és az iskola igazgatója aláírásával és bélyegzővel hitelesítette, 

Lehetőség van egy tanítási év alatt két évfolyam teljesítésére- mindkét évfolyam 

követelményeiből való vizsga alapján. 

A vizsgákról minden tanár esetében külön-külön jegyzőkönyv készül, amit a vizsgabizottság 

három tagja ír alá. 

Az alapfokú művészeti nevelés-oktatást általában a 6. évfolyam elvégzése után művészeti 

alapvizsga, a 7-10. évfolyamot művészeti záróvizsga zárhatja le. Az a növendék, aki az 

alapfokú művészeti vizsgát nem tette le, nem bocsájtható a hetedik évfolyamra. Az alapfokú 

művészeti vizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit és témaköreit a Helyi tanterv 

részletezi.  

A művészeti vizsgára a gyermek és a szülő az adott szakos tanárnál jelentkezik, az iskola 

regisztrálja ezt a szándékot, majd értesíti a szülőt és a tanulót a vizsga időpontjáról, 

körülményeiről. A művészeti vizsgára a főtanszakot tanító tanár készíti fel a tanulót. 

 

 

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

Az intézmény tanulói a törvény adta lehetőségekhez mérten részt vesznek az iskola 

döntéseinek folyamatában. Ezt a diákkörök es a diákönkormányzat keretei között tehetik meg. 

Az intézményben diákkörök es diákönkormányzat működhet. Diákkör létrehozását minimum 

15 fő tanuló kezdeményezheti. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai 

diákkörök alakíthatók. 

A Diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok 

szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. 

A Diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a 

nevelőtestület az eves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. 

Az iskolai döntéshozatali folyamatban a Diákönkormányzat véleményét minden esetben ki 

kell kérni: 

  az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 



45 

 

 

  tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

  ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

  házirend elfogadása előtt. 

A tanulók nagyobb közössége – a tanulói létszám minimum 25% - a – véleményt formálhat az 

őket érintő kérdésben. Amennyiben egy adott ügy minimum ezt a tanuló létszámot érinti, ki 

kell kérni a Diákönkormányzat véleményét a döntés előtt. 

A véleményeket, észrevételeket minden estben a Diákönkormányzat juttatja el az 

iskolavezetésnek, írott formában a Diákönkormányzat vezetőjenek aláírásával. 

 

A pedagógiai program megismerésének lehetősége 

 

• Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

• Pedagógiai program egy példánya az igazgatói szobában megtalálható, illetve további 

példányok hozzáférhetők a tanári szobában a székhelyen és minden telephelyen. 

• A tanulók számára programunkról ismertetést tartunk. 

 

A pedagógiai program érvényességi ideje 

• Az iskola e pedagógiai program alapján a 2013/14-es tanév első napjától végzi oktató-

nevelő munkáját. 

• Jelen pedagógiai program érvényességi ideje három évre szól. 

 

A 2015/2016-os tanév során a nevelőtestületnek el kell végezni a pedagógiai program teljes 

felülvizsgálatát és értékelését. Szükség esetén módosítani kell. 

 

A pedagógiai program felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint: 

• az oktatók minden tanév végén értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott 

általános célok és a megfogalmazott tantárgyi célok és követelmények megvalósulását, 

• év végén minden tantárgyból fel kell mérni, hogy az oktatásban részt vevő tanulók az 

előírt követelményeket milyen szinten teljesítik. 

 

 

Budapest, 2013………………... 

     P. H. 

 ……………………………………… 

 igazgató 
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Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola 

Pedagógiai program és tanterv 

 

 

 

A színművészeti ág tanterve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola 

Budapest, 2013 
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II .A színművészeti ág tanterve 

A színművészeti képzés célrendszere és funkciói 

1. A különféle életkorú és különböző konkrét egyéni célokkal az iskolánkba jelentkező 

növendékek színházi nevelése lehetőséget biztosít egyéni képességeik fejlesztésére, 

ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségük formálására, jártasság megszerzésére 

és gyakorlására a színművészet területén.  

2. Az iskola egészéhez hasonlóan a színházi tanszakon folyó képzés is két fő célt szolgál:  

 a szocializálást (a személyiség fejlődésének művészetpedagógiai eszközökkel történő 

elősegítését, hogy a későbbiekben minél eredményesebben illeszkedhessenek be a 

társadalomba, találják meg egyéni boldogulásuk személyükre szabott útját) és 

 a művészi ambíciók tényleges alapjainak feltárását, fejlesztését, gyakorlását; az 

ambiciózus és arra érdemesek esetében a majdani művészpálya felé irányítást, a pálya 

személyiségi, szakmai és morális alapjainak megvetését és fejlesztését, az ehhez 

szükséges főbb készségek, képességek és ismeretek átadását. 

3. Ennek során messzemenően igyekszünk figyelembe venni a növendékek életkori 

sajátosságait, a szocializáltságuk aktuális fokát, egyéni érdeklődésüket és ambícióikat, 

előzetes színházi–dramatikus tapasztalataikat. 

4. A képzés lehetővé teszi 

 az önismeret és az önértékelés fejlesztését annak érdekében, hogy a növendékek képessé 

váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat életükben és a színházi tanulmányaik 

során hasznosítani is tudják; 

 azt, hogy a növendékek az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a 

színjátékban is alkalmazni tudják, színházi tapasztalataik pedig gazdagítsák 

élettapasztalataikat; 

 a spontán és a tudatos (formáló) önkifejezést; 

 a minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt; 

 differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók 

megismerését, azok széles körű alkalmazását; 

 a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését; 

 a színházi–drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak mint művészi 

kommunikációs formának megtapasztalását, 

 az alapvető kompozíciós, színészi formálási, valamint színpadtechnikai eljárások 

megismerését; 

 a színjáték kulturális tradícióinak megismerését; 

 azt, hogy a növendékek egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, 

létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka 

örömteli együttlétét; 

 a növendékek drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív 

szókincsének bővítését; 

 minél több élő és felvett színházi előadás – köztük társaik által készített produkciók – 

megtekintését. 

5. Az iskolába és a tanszakra 6 éves kortól lehet beiratkozni. Ám erre idősebb korban is van 

lehetőség: a finanszírozási szabályokat figyelembe véve a jelentkezés felső korhatárát 20 

évben határozzuk meg, de indokolt esetben ettől eltérhetünk.  A kisgyermekkorban 
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beiratkozók részt vehetnek az előképző évfolyamain, de ez nem kötelező.  Az előképzővel 

együtt három változatú képzés egyes változatai között nincs merev határ: félévfordulón vagy 

új tanévben bárki az életkora, korábbi előmenetele alapján, saját szándékának megfelelően és 

a követelményrendszer figyelembe vételével (esetleg különbözeti vizsga letételével) 

átkerülhet egy másik változat szerint képző csoportba. 

6. A tantervben meghatározott pontos követelmények azt is lehetővé teszik, hogy a jelentkező 

növendéket rögtön magasabb évfolyamba vegyük fel, ha erre adottságai, képességei, 

készségei, életkora, szocializáltságának foka vagy az esetleg másutt korábban megszerzett 

szakmai–művészeti jártassága módot, saját szándéka pedig okot ad, és a felvétel kérdésében 

döntő tanár(ok) is így látják helyesnek. 

7. A képzés során kötelező tankönyveket általában nem használunk. A tantárgyi tantervekben 

közölt bibliográfiák tanári segédkönyvként, forrásként, szemléltető anyagként stb. 

értelmezendők. Szorgalmazzuk viszont a közös iskolai könyvtár használatát – amennyiben (a 

fenntartó ilyen irányú támogatása által) lehetővé válik a könyvtárnak az iskola összevonásból 

következő egyszeri, speciális jelentősebb állománygyarapítása. További információs forrás a 

két iskola által közösen használt internetvonal. 

 

Általános fejlesztési célok és követelmények 

 
Készítse fel a növendékeket: 

 a mindennapi élet területén 

 önmaguk és emberi környezetük minél reálisabb megismerésére; 

 az élethelyzetek reális értelmezésére és megoldására; 

 személyes kapcsolataik eredményes megválasztására, ápolására, fenntartására és 

fejlesztésére; 

 kommunikációs és interakciós céljaik pontos megfogalmazására és végrehajtására; 

 a csapdaszerű életjátszmák felismerésére és elkerülésére; 

 eredményes helytállásra az élet során várható helyzetekben; 

 a színház területén 

 az életbeli és a színpadi helyzetek artikulált, strukturált természetének és formáinak 

felismerésére, elemzésére és ábrázolására; 

 a kreatív, tartalmas és plasztikus formákban megnyilvánuló színházi–színpadi 

improvizációra; 

 emberábrázolásra színpadi (nyelvi, mozgás- és beszéd-) eszközökkel (különféle 

szerepek megformálására); 

 különféle színpadi formálási, ábrázolási technikák tudatos alkalmazására; 

 arányos kritikai és önkritikai szemlélet kiformálására saját maguk és társaik 

munkájának, eredményeinek megítélésében; 

 drámai szövegek értő – színészi szempontokat is figyelembe vevő – olvasására; 

 más műveltségi és művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a 

színpadi alkotás során; 

 egyes színházi felfogásoknak és stílusoknak megfelelő színészi játékra; 

 a rendezői instrukciók mentén végzett munkára; 

 színházi előadások elemzésére, értékelésére. 
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Fejlessze a növendékek 

 elemző és kifejezőkészségét a mindennapi (civil) és a színpadi cselekvéseikben; 

 általános és szakmai szempontú koncentrációs képességét, ökonómiaérzékét; 

 plasztikus (kommunikációs, gesztikus, mimikai, verbális) kifejezőkészségét; 

 dinamikai, „zenei” struktúrák iránti fogékonyságát (mivel az emberi érzelmi, indulati 

történések legkönnyebben és legplasztikusabban a zenei példák értő feldolgozása és 

transzformálása által közelíthetőek meg); 

 morális érzékét, szolidaritásra való képességét. 

 

Ismertesse meg a növendékekkel 

 a legfontosabb színházi alapfogalmakat, szakkifejezéseket; 

 a drámai, színházi konvenciókat, azok alkalmazását; 

 a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat; 

 a színházi műfajokat; 

 a szöveg- és előadáselemzés szempontjait; 

 a színészi játék alapvető iskoláit; 

 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit; 

 a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét; 

 napjaink színházi struktúráját. 

 

 

A színjáték tanszak képzési struktúrája – 2011-2012-es tanévtől kimenő rendszerben 

A képzés ideje: 12 év 

 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam (1–2. előképző; 1–6. alapfok; 7–10. továbbképző) 

 

A Cilinder Alapfokú Művészeti Iskolába különféle életkorokban iratkozhatnak be a 

növendékek. Vagyis a tanterv szerinti tanulmányaikat különböző érettségi, tájékozottsági 

szinten kezdik meg. Tehát 6–8 éves korban éppúgy lehetnek kezdők (elsősök), mint akár 16–

18 éves korban. 

 

Ez egyben azzal is jár, hogy a tantervi célok szerinti fejlettségi (évfolyam)szintek és az 

életkori csoport nem feltétlenül esnek egybe. Ezt az ellentmondást egyrészt úgy oldjuk fel, 

hogy az alapfok tantervének két, életkor szerinti változatát dolgoztuk ki, másrészt, hogy egy 

adott 20 fős csoportba nem feltétlenül azonos évfolyamú növendékek járnak.  

 

Ennek egy művészeti iskolában nincs különösebb akadálya, mivel a tananyag elsődlegesen 

nem ismeretek átadását, hanem szinte teljes egészében a képességek, készségek, kreativitás 

fejlesztését és az anyagfeldolgozás fokozatosan kialakuló önállóságának igényét tartja szem 

előtt. Ennek érdekében koncentrikusan épül fel: az egymáshoz közeli évfolyamokban 

lényegében ugyanazt a képzési tematikát és logikát követjük, csak egyre táguló horizonttal, 

illetve mélyülő igényekkel. (Egyszerűbben szólva: a 6. évfolyam hallgatója ugyanúgy az 

érzékeny valóság- és emberismeretről, a hiteles és plasztikus emberábrázolásról tesz 

tanúbizonyságot, mint az elsős, csak az utóbbi elemi szinten, az előbbi pedig a kifejezés 

gazdagabb eszköztárával.) A vegyes évfolyamú csoportoknak továbbá megvan az az előnye 

is, hogy az idősebb, érettebb és képzettebb magasabb évfolyamosok – az elmúlt évek 
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egyértelmű, tényszerű tanúsága szerint is – igen komoly húzó erőt gyakorolnak a kezdőkre, 

illetve az alacsonyabb évfolyamosokra, mind szakmai, mind morális tekintetben. 

 

A fenti rendszer tágasságának természetesen vannak határai: egyrészt vegyes évfolyamú 

csoportok is csak fejlődés-lélektanilag (a tényleges érettség szempontjából) homogén 

halmazokból szervezhetők, másrészt általában lehetőleg 3-nál több szomszédos évfolyamot 

végzők ne tartozzanak azonos csoportba.  

 

A kivételes eseteket félévfordulókkor egyénileg bíráljuk el (a növendék, a szülő kérésére vagy 

a csoportvezető tanár javaslatára). Ugyanígy már a felvételkor megeshet, hogy a jelentkező 

(különösen fejlett adottságai vagy a korábban másutt folytatott tanulmányai 

eredményeképpen) nem az első, hanem rögtön magasabb évfolyamon kezdi tanulmányait, 

illetve azok előrehaladtával ugrik egy vagy több évfolyamot. Évfolyamugrásra azonban csak a 

tantervben konkretizált, évfolyamonkénti kimeneti követelményeket szem előtt tartó 

különbözeti vizsga után kerülhet sor. 
 

Tantárgyak 

A növendékek a saját tanszakuk és a többi tanszak bármely kötelező, kötelezően és szabadon 

választható óráját saját választásuk szerint, szabadon látogathatják. Amennyiben a tantárgyat 

hivatalosan is felveszik, részvételüket ugyanazok szerint a feltételek szerint bíráljuk el, mint a 

tanszak  egyéb növendékeiéit: tehát pl. osztályzatot is kaphatnak. 

 

Értékelés 

A minősítés legfőbb, általános formája a folyamatos szóbeli értékelés. A főtárgyi előmenetelt, 

a kötelező tárgyak eredményét és együttesen az összes tantárgyban tanúsított szorgalmat 1-től 

5-ig terjedő skála szerint osztályozzuk. A kötelezően és szabadon választható tárgyakból a 

növendékek nem kapnak érdemjegyet, csak a részvételt regisztráljuk a törzslapon és a 

bizonyítványban. 

 

Főtárgy 

Az előképzőben heti 2-4, alapfokon heti 2, továbbképzőn heti 2 óra. – Értékelés: folyamatos 

szóbeli értékelés; osztályzat 

drámajáték (előképző, 1–2. évfolyam; alapfok, 1–6. évfolyam) 

színjáték (7–10. évfolyam) 

 

Kötelező tantárgyak 

Mindkét tantárgyat a főtárgy tanára tanítja. A 0,5-0,5 tanóra időtartam jelzi, hogy itt a 

színjátszók munkájának mindenkori – nélkülözhetetlen – bemelegítő fázisairól van szó. Ezek 

az aktuális igények és lehetőségek szerint összevonhatók kéthetenként 1-1 tanórába. – 

Értékelés: folyamatos szóbeli értékelés; osztályzat 

beszédgyakorlatok (alapfok, 1–8. évfolyam) 

mozgásgyakorlatok (alapfok, 1–8. évfolyam) 

 

Kötelezően választható tantárgyak 

A tantárgyak integrálódnak az általában heti 4 egybefüggő órából álló komplex foglalkozásba. 

A főtárgy tanára tanítja őket, és nem válnak élesen külön a folyamatos színházi és 

személyiségfejlesztő képzéstől. – Értékelés: folyamatosan, szóbeli; bizonyítványban: a 

részvétel regisztrálása 
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vers és prózamondás (alapfok, 1–4. évfolyam) 

színházismeret (alapfok, 5–6. évfolyam) 

 

 

Óraterv (óraszámok heti bontásban) 

 

(6–14 évesek) 

 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 

Drámajáték 

Színjáték 

 

2 

– 

 

2 

– 

 

2 

– 

 

2 

– 

 

2 

– 

 

2 

– 

 

2 

– 

 

2 

– 

 

– 

2 

 

– 

2 

 

– 

3 

 

– 

3 

Kötelező tantárgyak 

 Beszédgyakorlatok 

 Mozgásgyakorlatok 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

– 

– 

 

– 

– 

Kötelezően választható 

tantárgyak 

 Vers- és 

prózamondás 

 Színházismeret 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

1 

– 

 

1 

– 

 

1 

– 

 

1 

– 

 

– 

1 

 

– 

1 

 

– 

1 

 

– 

1 

 

– 

1 

 

– 

1 

 Mozgás 

 Néptánc 

 Vizuális 

alapismeretek 

 

0,5 

0,5 

1 

 

  0,5 

0,5 

1 

          

Összesen 2-4 2-4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

Általános követelmények 

Ismerje meg a növendék: 

 a legfontosabb színházi alapfogalmakat, szakkifejezéseket; 

 a drámai, színházi konvenciókat, azok alkalmazását; 

 a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat; 

 a színházi műfajokat; 

 a szöveg- és előadáselemzés szempontjait; 

 a színészi játék alapvető iskoláit; 

 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit; 

 a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét; 

 napjaink színházi struktúráját. 

 

 

Az alap- és záróvizsga követelményei 

 

Az alap- és záróvizsga követelményeit az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja, valamint a helyi tanterv figyelembevételével kell meghatározni. Az alap- és 
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záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon. A Cilinder 

Alapfokú Művészeti Iskolában vizsgára az a növendék bocsátható, aki legalább két tanévet 

ebben az intézményben töltött el. Ez biztosítja az átjárhatóságot, hogy a más alapfokú 

művészetoktatási intézményből átvett növendék a központilag meghatározott minimális 

követelmény mellett a helyi tantervben megfogalmazott követelményeket és tananyagot is 

elsajátítsa. 

Azoknál  a  vizsgatantárgyaknál,  ahol  a  vizsgakövetelmény csoportos  gyakorlatsort ír elő,  

a növendékeknek a szaktanár által a tantárgynál leírt kötelező elemek felhasználásával 

összeállított, előre begyakorolt gyakorlatsort kell önállóan, csoportos formában bemutatniuk. 

 

A színművészet alapvizsga tantárgyai és részei 

 drámajáték (gyakorlati vizsga) 

 beszédgyakorlatok (gyakorlati vizsga) 

 mozgásgyakorlatok (gyakorlati vizsga) 

 

A színművészet záróvizsga tantárgyai és részei 

 színjáték (gyakorlati vizsga) 

 egy választott tantárgy, amely lehet: 

 beszédgyakorlatok (gyakorlati vizsga)mozgásgyakorlatok (gyakorlati vizsga) 

 vers- és prózamondás (gyakorlati vizsga) 

 színházismeret és rendezés (elméleti vizsga) 

 

A színházi előképzés fejlesztési céljai és követelményei 

 

A képzés ismertesse meg a növendékekkel 

 az érzékszervek működésének jelenőségét 

 a kezdet és a vég fogalmát  

 a csoportos szerepjátékban való részvétel élményét 

 a csoportos improvizációban való részvétel élményét 

 az egyszerű bábok készítését, használatát  

 

A vizuális és mozgás képzés ismertesse meg 

 az általános vizuális alapismereteket, és ezek alkalmazását 

 a színek, formák, felületek, tömegek alapvető törvényszerűségeit és játékos formában 

történő alkalmazásukat 

 az arányok, a kompozíció, a tér és a sík fogalmát és alkalmazásukat játékos formában 

 az alapvető emberi, állati, növényi, illetve különféle tárgyakhoz és jelenségekhez 

köthető mozgássémákat 

 az idő- és térbeli ritmus jelentőségét 

 

A képzés fejlessze a növendékek 

 kreativitását, fantáziáját 

 helyzetfelismerési képességének, szabálytudatának, én- és társtudatának kialakulását 

 együttműködési képességét 

 koncentráló képességét 

 megfigyelő és utánzó képességét 

 szókincsét, kifejező-, beszéd- és mozgáskészségét 
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 érzékszerveinek működését 

 

A vizuális és mozgás képzés fejlessze a növendékek 

 az alapvető formaelemzés képességét 

 arány- és kompozíciós érzékét 

 mozgásos ügyességét, koordinációját 

 ritmusérzékét 

 

A képzés ösztönözze a növendékeket 

 közvetlen környezetük megfigyelésére, megismerésére 

 társaikkal való nyugodt, kiegyensúlyozott kapcsolat kialakítására, egymás 

elfogadására 

 a hétköznapi élet- és játékszabályok betartására és betartatására 

 kreatív játékos tevékenységre, gondolkodásra 

 verbális és mozgásos önkifejezésre 

 versek, mesék önálló olvasására, értelmezésére 

 

A képzés biztosítson lehetőséget 

 a növendékek játékbátorságának felkeltésére 

 a játék örömének felismerésére, megtapasztalására 

 a gátlások oldására 

 az önálló véleményalkotás, az önértékelés kialakulására 

 a nemkívánatos viselkedésformák visszaszorítására 

 

 

A vizuális képzés biztosítson lehetőséget 

 manuális tevékenységekre, a természetes anyagok, a rajz, festés, formázás anyagainak, 

megismerésére, használatára 

 a színkeverés kipróbálásra 

 

Az előképző elvégzését követően a növendékek legyenek képesek 

 önálló verbális és mozgásos kifejezésre 

 a beszéd és mozgás összekapcsolására csoportos játék során 

 mesék, történetek kezdetének és végének felismerésére, a főhős és a szereplők 

tulajdonságainak felsorolására 

 legalább két rövid lélegzetű vers vagy meserészlet önálló elmondására 

 alapvető emberi, állati, növényi, illetve különböző tárgyakhoz és jelenségekhez kötődő 

mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív részvételre 

 a szerepjátékban, csoportos improvizációban való részvételre 

 egyszerű bábok készítésére, használatára 

 

Az előképző elvégzését követően vizuális alapismerettől a növendékek legyenek képesek 

 a vizuális alapelemek (pont, vonal, sík, folt, irány, tér, fény, árnyék, kontraszt) 

összefüggéseinek felismerésére és alkalmazására egyszerű formában 

 megfigyeléseiket, élményeiket egyszerű tárgyak, rajzok, festmények formájában 

megörökíteni 

 a színek hangulatkeltő erejére építeni verbálisan és manuálisan 
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Az előképző elvégzését követően mozgásból a növendékek legyenek képesek 

 differenciált és pontos érzékelésre, a térben való pontos tájékozódásra 

 testük tudatos használatára,  

 különböző ritmusok érzékelésére, a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

 egyszerű ritmusképleteket visszaadására tapssal, dobogással, ritmushangszerrel 

 

Az előképző elvégzését követően a növendékek ismerjék 

 a szerepjátékban, csoportos improvizációban való részvétel élményét 

 az egyszerű bábok készítésének módját, használatát 

 az érzékszervek funkcióját 

 az alapvető emberi, állati, növényi, illetve különböző tárgyakhoz és jelenségekhez köthető 

mozgássémákat 

 a cselekménymesélés kritériumait (időrend, kezdet, vég, szereplők, kiemelés) 

 a főhős és szereplők közti különbséget 

 

Az előképző elvégzését követően vizuális alapismeretek tantárgyból a növendékek ismerjék 

 az anyag, forma, funkció összefüggéseit 

 az időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét 

 

Az előképző elvégzését követően mozgás tantárgyból a növendékek ismerjék 

 testrészeiket, és azok irányított mozgáslehetőségeit (tudatos mozgatás, pontosság) 

 a járás- és futásformákat 

 a ritmus fogalmát 

 a népi játékok néhány típusát 

 a népi játékokhoz fűződő lépéseket, a néptánc alaplépéseit 

 a népi játékokhoz fűződő mondókákat, kiszámolókat, népdalokat 
 

 

  



55 

 

 

A színházi előképzés struktúrája 

 

A képzés ideje: 1 vagy 2 év 

 

Tantárgyak 

Főtárgy 

Az előképzőben heti 2 óra. – Értékelés: osztályzat 

 

Drámajáték 

A drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, 

képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a növendék 

érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, 

illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse elő a növendékek 

szocializációjának folyamatát. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a növendék váljon 

képessé a dráma és a színház életkorának megfelelő értő befogadására, értelmezésére, illetve 

művészi együttműködésen keresztül növendéktársaival együtt drámai és színházi 

produktumok létrehozatalára. 

 

Kötelezően választható tantárgyak 

A tantárgyakat heti 1–1 órában a főtárgy tanára tanítja. – Értékelés: szóbeli, illetve osztályzat 

 Mozgás 

 Balettelőkészítő gimnasztika  

A tantárgy tanításának célja, hogy fejlessze a növendékek fizikai képességeit. A helyes 

testtartás elsajátításával, izomfejlesztő és erősítő gyakorlatokkal tegye alkalmassá a 

növendékeket a színpadi tánchoz, a tánc- és mozgásszínházhoz is szükséges balett tanulására. 

Lelkileg és fizikailag egyaránt hangolja rá a nehéz, figyelmes munkára. Készítse elő az 

izmokat a fokozódó terhelésre, illetve a rugalmasság, tágság megőrzésére, fejlesztésére, mivel 

a balett-tanszak célja, hogy a növendékek a klasszikus balett speciális harmóniát igénylő, 

fegyelmezett, tudatos mozgásnyelvét, tánctechnikáját elsajátítsák. 

 Néptánc 

A tantárgy célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést felkeltse és 

elmélyítse a növendékekben. A népi gyermekjátékokon, mondókákon, kiszámolókon, 

népdalokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a népzenét és a néptáncot. 

 Vizuális alapismeretek 

A tantárgy célja a növendékek kreatív képességeinek fejlesztése, a vizuális alapismeretek 

elsajátítása és azok alkalmazása. Az önálló véleményalkotás és az önkritika fejlesztése. 

Képesség kialakítása a műalkotások befogadására és elemzésére. 

 

 

A színházi előképző 1–2. évfolyamának tananyaga 

 

Drámajáték főtárgy 

 

Ismerkedés, csoportépítés, gátlásoldás, szabálytartás 

 Névtanulás és memóriafejlesztő játékok 

 Névtanulás, összekötve mozgásos népi játékokkal 

 Bizalomjátékok 

 Gátlásoldó, lazító játékok 
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 Fogócskajátékok  

 Pár-és csoportalakító szabályjátékok  

 Beszédre késztető játékok 

 Élményrajzok készítése, megbeszélése, elemzés 

 Koncentrációs játékok 

 

Utánzás 

 Emberi tevékenységet, állatmozgást utánzó játékok 

 Mozgások utánzása, tükörképe 

 Tükörjátékok 

 Tükörjátékok helyzetekkel 

 Stopjátékok  

 Grimasz- és gesztusjátékok (érzelmek kifejezése testtartással, arckifejezéssel, mozgással) 

 Mímes játékok 

  Hangutánzó játékok (emberi, állati hangok, zajok, zörejek megfigyelése és utánzása) 

 Versek, mondókák, dalok ritmizálása 

 

Érzékelés fejlesztése 

 Tájékozódás hangok, hangszerek segítségével 

 Tapintást fejlesztő játékok, felületek érzékelése 

 Formák felismerése, formákat azonosító (olyan, mintha ...) játékok 

 Illatok, ízek felismerése, megkülönböztetése, érzetek verbális megfogalmazása, színek, 

formák hozzárendelése 

 

Szabályjátékok, gyakorlatok 

 Memóriafejlesztő játékok, kitaláló játékok, találós kérdések  

 Az ellentét, kontraszt felismerése, verbális megfogalmazása 

 Beszédkészséget fejlesztő játékok  

 Verbális játékok, szókincsfejlesztő játékok 

 Kitaláló, felismerő, ráismerő játékok 

 Versek, mesék szövegének kísérése mozgással 

 Csoportos meseírás 

 

Helyzetgyakorlatok, improvizációk (néhány egyszerű konvenció megismerése) 

 Témák megközelítése különböző nézőpontból (a különböző szereplők szemszögéből; 

alulról-felülről, oldalról) 

 Mozgásos és szöveges koncentrációs gyakorlatok 

 Némajáték, pantomim, lassított és gyorsított felvétel 

 Szituációs játékok (csak mozgással, csak szöveggel, mozgással és szöveggel) 

 Közös mese- és történetírás 

 Irányított történetmesélés 

 Tabló, tablóból indított csoportos szerepjáték 

 Mesék megjelenítése állóképsorral (lényeges elemek, mozzanatok kiemelése) 

 Egészcsoportos improvizáció  

 Mesék eljátszása állóképek, tablók segítségével 
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Mesejáték (év végi bemutató) 

A mese kiválasztásánál vagy közös megírásánál fontos szempont, hogy lehetőséget nyújtson 

mozgásos, táncos jelenetek bemutatására is. 

 A mese feldolgozása illusztrációk készítésével (lényeges mozzanatok kiemelése) 

 A kulcsjelenetek kidolgozása állóképek, némajáték, improvizáció, bábjáték segítségével 

 A kulcsjelenetek értelmezéséhez, kidolgozásához analóg helyzetek keresése, 

improvizációk az analóg szituációkkal 

 Improvizáció rögzítése, a jelenetlánc kialakítása, szerkesztése 

 A meséhez maszkok, eszközök, kellékek, jelmezek tervezése és készítése 

 A mesejátékot kísérő mozgások, néptáncjelenet kidolgozása, gyakorlása 

 

Kötelezően választható vizuális alapismeretek tantárgy 

 Közös rajzolás  

 Aktuális hangulatunk kifejezése színekkel (színes ceruza, zsírkréta, pasztellkréta, filctoll 

használata) 

 

Ismerkedés a síkkal és a térrel 

 Térfelosztó játékok síkban, tájékozódás síkban, iránytanuló játékok síkban és térben 

 

A színek 

 Különféle hangulatú, tónusú rajzok, fotók, képek verbális elemzése 

 Különféle hangulatú, tónusú rajzok, képek készítése 

 Színes papírokból kép készítése vágással, tépéssel, ragasztással, a mozaiktechnika 

megismerése 

 A fő színek megismerése, színek keverése, foltképek készítése elemzése 

 A vízfesték és tempera használatának megismerése 

 Mese hangulatának visszaadása színekkel, egyéni és közös rajzolás, festés. – A sötét és a 

világos színek 

 Pont-, vonal- és foltszerkesztő mozgásos játékok térben 

 Pont-, vonal- és foltszerkesztő játékok a síkban 

 A pont, vonal játéka, ritmusa (Vasarely-képek) 

 

A forma 

 Hőérzékelést fejlesztő játékok. A hideg és a meleg felismerése. Hőérzet kifejezése 

verbálisan és színekkel. A hideg és meleg színek megismerése 

 Egyszerű formák (alakok, figurák, tárgyak, testek) készítése origamival, vágással, 

ragasztással, sókerámiával 

 Az arányérzék és a kompozíciós érzék fejlesztése ikebana és makettek készítésével 

 

Mesék, mondák illusztrálása, a verbális élmény vizuálisra fordítása 

 Emberi és állati figurák, tárgyak készítése terményekből, természetes anyagokból  

 A természetes anyagok gyűjtése, előkészítése, felhasználása 

 A készített figurákra mese alkotása és eljátszása 

 Versek, mesék illusztrálása, a képek verbális elemzése 

 Terményképek, akvarellek, tus- és ceruzarajzok készítése, elemzése 



58 

 

 

 Leporelló, képregény készítése, sajátosságainak megismerése (kezdet és vég, időrendiség, 

sorrend, kiemelés, folyamat megismerése, ábrázolása) 

 

Gesztusok, grimaszok, arckifejezések megfigyelése 

 portrék (fénykép, rajz, festmény) elemzése 

 arányok, kicsinyítés, nagyítás, torzítás megfigyelése, karikatúrák elemzése, készítése 

 torzított figurák készítése (gyurma, agyag, sókerámia) 

 maszkok készítése (papír, gipsz) 

 

Kötelezően választható mozgás tantárgy 

 Köralakító, párválasztó népi játékok 

 Egyszerű ritmusra, tempóváltásra épülő körjátékok 

 Ellentétek a mozgásban. Gyors–lassú, gyorsítás, lassítás, kis- és nagymozgások 

 Különböző járás-, futás- és szökdelésformák tempótartással, tempóváltással, gyorsítással 

és lassítással 

 Térfelosztó mozgásos játékok, elhelyezkedés a térben 

 Kiszámolók tanulása, ritmizálása 

 

Ismerkedés a testrészekkel és tudatos mozgatásukkal 

 A testrészek megismerése 

 A testrészek mozgatása, izoláció utánzással 

 A testrészek mozgásának tudatosítása, az utánzás pontosítása, az önkontroll alapjainak 

kialakítása 

 Emberi tevékenységet, állatmozgatásokat utánzó népi játékok 

 A lábfej és a kézfej mozgatása, lábfejgyakorlatok, a "fecsketartás" kialakítása 

 

Érzékelésfejlesztés 

 Egyensúlyérzék 

 Egyensúlygyakorlatok kapaszkodással talpon, féltalpon, lábujjhegyen 

 Egyensúlygyakorlatok kapaszkodás nélkül talpon, féltalpon és lábujjhegyen 

 Egylábas és kétlábas egyensúlygyakorlatok 

 

Népi játékok 

 Versenyjátékok (testnevelési és népi játékok) 

 Dramatikus népi játékok, ünnepkörökhöz kapcsolódó dramatikus népi játékok, táncok 

 Jeles ünnepekhez, évszakokhoz kötődő mondókák tanulása, ritmusuk kísérése tapssal, 

dobogással, ritmushangszerekkel 

 Énekes-táncos népi játékok 

 A táncos népi játékok alaplépéseinek elsajátítása (lent-fönt, csárdás, sarkazó)  

 Cifra és lengető lépésre épülő népi játékok  

 Láncjátékok, vonatozás (tempóváltás, lassítás, gyorsítás gyakorlása)  

 Kánon (ritmus, ének) 

 

Állóképesség és erőnlét 

 Állóképesség-fejlesztő gyakorlatok 

 Izomfejlesztő és tartásjavító gyakorlatok 
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 Erősítő és lazító gyakorlatok 

 Izomcsoportokat (láb, kar, hát, has) erősítő gyakorlatok 

 Tartásjavító gyakorlatok álló, fekvő és térdelő helyzetben 

 Lábkörzések a test tengelyétől kifele és befele 

 Lazító, tágító gyakorlatok 

 

 

 

Értékelés, számonkérés 

 

Az előképző évfolyamainak végén a növendékek rövid mesejáték bemutatásával adnak 

számot tudásukról. Ez nem minősül vizsgának és nem kötelező. A „házi bemutatóra" a 

növendékek hívják meg a közönséget. (Esetleg saját készítésű meghívóval.) Az értékelés 

folyamatosan, év közben szóban, félévkor és év végén pedig írásban szöveges értékeléssel 

történik. Jól megfelelt (4-5 osztályzat) esetén a növendék az 5 (jeles) osztályzatnak megfelelő 

térítési díjat, megfelelt minősítés (3-2 osztályzat) esetén a 3 (közepes) osztályzatnak 

megfelelő térítési díjat fizetik a növendékek.  A nem felelt meg értékelés az évfolyam 

követelményeinek nem teljesítését, az elégtelen osztályzatot jelenti. 

 

A tanár a növendékek fejlődését a főtárgynál és a szabadon választható tantárgyaknál külön-

külön érdemjeggyel értékeli. Az értékelés alapja egyrészt a követelmények teljesítése, 

másrészt a növendék önmagához, adottságaihoz, korábbi eredményeihez képest nyújtott 

teljesítménye, haladása. Ez az előképzőben azért indokolt, mert a növendékek a szabadon 

választott tantárgyak követelményeinek teljesítése után a megfelelő művészeti ágban 

(képzőművészet, tánc, néptánc) folytathatják tanulmányaikat, léphetnek magasabb 

évfolyamba. 
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A színjáték tanszak alapfokú képzésének és továbbképzőjének tanterve 

 

Tantárgyak 

Főtárgy 

 Drámajáték 

A tantárgy tanításának célja 

 A drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, 

képesség- és készségfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze 

a növendék érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa 

önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse elő 

a növendékek szocializációjának folyamatát. 

 A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a növendék váljon képessé a dráma és a 

színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül 

növendéktársaival együtt drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 

 

A drámajáték tantárgy tanterve 

Az alapfok 1. évfolyamának folyamatkövetelményei
*
 

ismertesse meg a növendékekkel: 

 a képzet, az emlék szerepét 

 az érzelmek kifejezésének nonverbális és verbális jellemzőit 

 az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását 

 a tér használatát és az abban való tájékozódást 

 a helyszín fogalmát, jelentőségét 

 a figyelemösszpontosítás fontosságát 

 az érzelmek vizuális megjelenítésének módjait (mozgás, mimika, maszk) 

fejlessze a növendékek: 

 együttműködő képességét 

 képzelőerejét 

 verbális és mozgásos megnyilvánulásainak kifejező erejét 

 térbeli tájékozódását 

 figyelemösszpontosító képességét 

 megfigyelőképességét 

 dramatikus érzékenységét 

 manuális ügyességét 

ösztönözze a növendékeket: 

 maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 

 a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 

 társaikkal való együttműködésre 

 képzelőerejük kibontakoztatására 

 gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 

 a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára 

nyújtson lehetőséget: 

 a kreatív képességek kibontakoztatására 

 önkifejezésre, játékosságra 

 kiscsoportokban történő tevékenységre 

                                                           
*
 Folyamatkövetelményen lényegében a készségekkel és képességekkel kapcsolatos követelményeket értjük. 
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 manuális tevékenység végzésére 

 

Az alapfok 1. évfolyamának kimeneti követelményei 

Legyenek képesek: 

 tudatos koncentrációra 

 az érzékszervek tudatos használatának birtokában egyszerű képzettársításokra 

 a felidézett érzelmek mozgásos és verbális kifejezésére 

 a tanult mozgáselemek, csoportos mozgásformák kreatív összekapcsolására 

 tájékozódásra az adott térben, a tér használatára 

 a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 

 részvételre egy mese dramatikus feldolgozásában 

Ismerjék és tudják használni: 

 az emlék fogalmát 

 az érzelmek nonverbális és verbális kifejezésének jellemzőit 

 a tér és a helyszín fogalmát 

 az érzelmek vizuális megjelenítésének módjait 

 mesék dramatikus feldolgozásának módjait 

 

Az alapfok 1. évfolyamának tananyaga 

Bemelegítő játékok: 

 csapatjátékok, versenyjátékok, ügyességi játékok 

 lazító és feszítő gyakorlatok 

 érzékelést fejlesztő játékok 

 kapcsolatteremtő és bizalomjátékok 

Koncentrációs gyakorlatok (mozgás-, ritmus-, beszéd-, memóriagyakorlatokkal kombinálva): 

 ügyességi, csapat, és versenyjátékok 

 mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus gyakorlatok 

 térérzékelő, -kihasználó és -kitöltő gyakorlatok 

 gyermekversek és mondókák ritmus- és mozgásváltással 

Improvizatív fantáziagyakorlatok: 

 tárgyfelidéző gesztusokkal, képzelt tárgyakkal 

 képzelt és valóságos helyzetek megjelenítésével 

 hangulatfelidéző gesztusok, motívumok alapján 

 érzelemfelidéző gesztusok, motívumok alapján 

 elképzelt személyek megjelenítésével 

Dramatikus játékok: 

 mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk 

 szituációs játékok szó, mondat, helyszín stb. megadásával 

Egyszerű maszkok készítése: 

 álló és mozgó tér- és tárgykompozíciók 

 érzelmek kifejezése rajzolással, festéssel 

 

Az alapfok 2. évfolyamának folyamatkövetelményei 

Ismertesse meg a növendékekkel: 

 a koncentrálás tudatos alkalmazását 

 a bizalomra épülő kapcsolattartás feltételeit 
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 a tiszta érthető beszéd alapjait 

 a hős és mellékszereplő viszonylatát 

 a szereplők jellemzését elősegítő technikákat 

 a megfigyelés pontosságát 

Fejlessze a növendékek 

 koncentrálóképességét 

 megfigyelőképességét 

 szociális érzékenységét 

 verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 

 fogalmazási és kifejezőképességét 

 dramatizáló képességét 

Ösztönözze a növendékeket 

 figyelmük tudatos összpontosítására 

 a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 

 önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 

 önálló verbális megnyilvánulásra 

 pontos és kifejező szerepjátékra 

 önálló dramatizálásra 

Nyújtson lehetőséget 

 az önálló törekvések megvalósítására 

 a differenciált munkamegosztásra 

 a növendékek eredményes együttműködésére különböző tevékenységformákban 

 

Az alapfok 2. évfolyamának kimeneti követelményei 

Legyenek képesek 

 figyelmük tudatos összpontosítására 

 társaik, önmaguk és a világ érzékeny megfigyelésére 

 a bizalom átélésére 

 tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra 

 egy nagyobb lélegzetű vers tiszta, pontos, érthető elmondására 

 aktív és kreatív szerepjátékra 

 kreatív dramatizálásra 

Ismerjék és tudják használni 

 a figyelemösszpontosítás szabályait 

 a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

 a bizalom élményét 

 a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

 a tiszta, érthető beszéd szabályait 

 a kifejező szerepjáték szabályait 

 

Az alapfok 2. évfolyamának tananyaga 

Koncentrációs és mozgáskoordinációs gyakorlatok 

 megfigyelési, utánzó és tükörgyakorlatok 

 mozgásos, szöveges és relaxációs gyakorlatok 

 érzékszervi játékok 

 szólánc-játékok 
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Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok 

 kézfogás 

 vakvezető játékok 

 szemkontaktus 

 érintés 

 hanggal 

Beszéd- és mozgásgyakorlatok 

 kiscsoportos és páros szituációk szöveges és mozgásos megjelenítése 

 a dinamikus mozgásokat ábrázoló alkotások megfigyelése 

 a mozgás utánzása 

 szoborgyakorlatok, tablók 

Improvizációk 

 mimetikus improvizációk 

 hétköznapi élethelyzetekre 

 szituációs játékok 

Dramatizálás 

 mesék elemzése 

 a szerkezet érzékeltetése (kezdet, vég, hős, szereplők, helyszín) 

 az eddig tanult vizuális ábrázolások alkalmazása 

 

Az alapfok 3. évfolyamának folyamatkövetelményei 

Ismertesse meg a növendékekkel 

 az empátia jelentőségét 

 a nonverbális kommunikáció csatornáinak működését 

 a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

 a belső feszültség élményét, fogalmát 

 különféle anyagok felhasználási lehetőségeit 

Fejlessze a növendékek 

 empátiaérzékét 

 nonverbális és verbális kommunikációs készségét 

 fantáziáját és kreativitását 

 drámai érzékenységét 

 esztétikai érzékenységét 

 differenciált kifejezőképességét 

 fogalmi gondolkodását 

Ösztönözze a növendékeket 

 őszinte megnyilvánulásra 

 elfogadó együttműködésre 

 érzelmeik, szándékaik pontos kifejezésére 

 a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 

 vizuális önkifejezésre 

Nyújtson lehetőséget 

 az önkifejezési szándékok megvalósítására 

 a fantázia fejlesztésére 

 képzőművészeti alkotások elemző értelmezésére 

 más csoportok munkájának megfigyelésére 
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 manuális tevékenység folytatására 

 

Az alapfok 3. évfolyamának kimeneti követelményei 

Legyenek képesek 

 a nonverbális közlések felismerésére a mindennapi életben 

 a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 

 aktív részvételre az improvizációban 

 feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 

 művészi jellegű üzenetek közlésére anyagok felhasználásával 

Ismerjék 

 az empátia eszközeit és lehetőségeit 

 a nonverbális közlések jelentőségét a mindennapi életben 

 a belső feszültség élményét, szerepét 

 a színpadi feszültség fogalmát, jelentőségét 

 

Az alapfok 3. évfolyamának tananyaga 

Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 

 az arc, a tekintet, a gesztusok kifejezőképességét fejlesztő játékok 

 érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal 

 üzenetek küldése tekintettel és gesztusokkal 

Fantáziajátékok 

 tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 

 élőlények megszemélyesítése, beszéltetése 

 belső képek megjelenítése mozgással, tárgyi és verbális eszközökkel 

Improvizációk 

 szituációs játékok hangeffektusokra, zenére, vázlat megadásával 

 a hétköznapokból ismert feszült helyzetek megjelenítése és értelmezése 

 a valóságban megtörtént feszült helyzetek felidézése 

Interakciós játékok 

 tükörjátékok 

 távolság megtartását célzó játékok 

Térjátékok különféle anyagokkal 

 folyosók, irányok 

 szerkezetek 

 textíliák megkülönböztetése tapintásra, esésre 

 térplasztikák kialakítása színekkel, formákkal 

 

Az alapfok 4. évfolyamának folyamatkövetelményei 

Ismertesse meg a növendékekkel 

 az empátiára épített kapcsolatszemlélet lényegét, használatát 

 különféle hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének 

lehetséges módjait 

 a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

 a színpadi tér kreatív használatának lehetőségeit 

Fejlessze a növendékek 

 elemző gondolkodási készségét 
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 morális érzékenységét 

 szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 

 fogalmazási képességét 

 helyzetfelismerési képességét 

 problémamegoldó érzékenységét 

 együttműködési képességét 

 megfigyelési képességét 

Ösztönözze a növendéket 

 maguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

 kritikus és önkritikus gondolkodásra 

 az életbeli helyzetek erőszakmentes kezelésére 

 beszédük és mozdulataik kifejező használatára 

 különféle közlésformák differenciált alkalmazására 

 egy-egy színházi élmény cselekvő elemzésére 

 egy-egy drámai szöveg érzékletes bemutatására 

Nyújtson lehetőséget 

 a nem kívánat viselkedésformák kezelésére 

 az adott életkor jellemző problémáinak dramatikus feldolgozására 

 az adott életkorra jellemző problémákkal foglalkozva színházi előadások megtekintésére 

 az együttműködés fontosságának megtapasztalására 

 a manuális tevékenység folytatására 

 

 

Az alapfok 4. évfolyamának kimeneti követelményei 

Legyenek képesek 

 különböző élethelyzeteik kritikus és önkritikus elemzésére 

 kreatív részvételre különféle élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban 

 konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 

 pontos és hiteles szóbeli és nem szóbeli önkifejezésre 

 a tér kreatív használatára 

Ismerjék 

 élethelyzeteik és morális problémáik dramatikus feldolgozásának lehetséges módozatait 

 a szóbeli és nem szóbeli kifejezési formák hiteles, pontos, együttes használatát 

 egy-egy drámai szöveg többféle értelmezését 

 a tér kreatív használatát 

 

Az alapfok 4. évfolyamának tananyaga 

Improvizációk 

 életjátékok 

 jelenetek közmondás, konfliktus, ki nem mondott konfliktus megadásával 

 szerepjátékok megadott témára 

 „nem azt mondom, amit gondolok” 

 „nem azt teszem, amit mondok” 

 monológok különféle élethelyzetekben 

 hétköznapi szituációkat feldolgozó páros jelenetek 

Drámarészletek, balladák 
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 balladák egyes történéseinek dramatikus megjelenítése 

 az epikus műben nem szereplő háttértörténések kitalálása és megjelenítése 

 

Az alapfok 5. évfolyamának folyamatkövetelményei 

Ismertesse meg a növendékekkel 

 az érzelmi emlékezet felszínre hozásának élményét 

 a személyes érzelmek és gondolatok, valamint az empátiás készségből fakadó érzelmek és 

gondolatok közti szoros kapcsolatot 

 az érzelmek által keletkezett gesztusok, mozgások, mimika rögzítésének módját 

 a szimbólum fogalmát 

 a kontraszt fogalmát 

Fejlessze a növendékek 

 megismerő, önmegismerő képességét 

 személyiségének pozitív vonásait 

 akaraterejét 

 asszociációs képességét 

 konstruktivitását 

 elemző gondolkodását 

 kritikai és önkritikai képességét 

Ösztönözze a növendékeket 

 az „én”-en kívüli tapasztalatok befogadására 

 önálló döntéshozatalra 

 szimbólumok keresésére és kreatív használatára 

 hiteles és őszinte színpadi jelenlétre 

 előrevivő, építő gondolkodásra 

Nyújtson lehetőséget 

 a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére 

 más csoportok munkájának beható megismerésére 

 színházi előadásokat bemutató videofilmek, dokumentumfilmek megtekintésére 

 

Az alapfok 5. évfolyamának kimeneti követelményei 

Legyenek képesek 

 érzelmi emlékek felszínre hozására 

 az empátiás készségből fakadó érzések, gondolatok és a személyes érzések, gondolatok 

közötti kapcsolat felismerésére 

 a felszínre hozott érzelmek keltette gesztusok, mozgások, mimika rögzítésére 

 a szimbólumok keresésére, kreatív alkalmazására 

 az ellentétek tudatos alkalmazására 

 egy-egy drámai szöveg mozgásban, vagy szóban való megjelenítésére 

Ismerjék 

 az érzelmi emlékek felszínre hozásának módját 

 az empátiából fakadó érzések, gondolatok és a személyes érzések, gondolatok közötti 

kapcsolatot 

 a felszínre hozott érzelmek keltette gesztusok, mozgások, mimika rögzítését és kreatív 

alkalmazását 
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Az alapfok 5. évfolyamának tananyaga 

Fantáziajátékok 

 irodalmi művek új címe 

 képzőművészeti alkotások előzménye 

 kevéssé ismert irodalmi művek folytatása, befejezése 

 szimbolikus tárgyak használata 

 tárgyak nem rendeltetésszerű használata 

Beszéd- és mozgásgyakorlatok 

 figurateremtő hang- és artikulációs gyakorlatok 

 a fizikai koncentrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok 

 csoportos együttműködést igénylő gyakorlatok 

Improvizáció 

 versek indulattartalmaira épülő improvizációk 

 versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk 

 szimbolikus mozgásokra épülő improvizációk 

 zenés etűdök 

 státuszjátékok 

 etűdök 

 rögtönzések ellentétek megadásával 

 drámarészletek mögöttes tartalmának megadásával 

 

Az alapfok 6. évfolyamának folyamatkövetelményei 

Ismertesse meg a növendékekkel 

 az eddigiekben tapasztaltak kreatív alkalmazásának lehetőségeit 

 a színpadi alkotások létrejöttét megalapozó és elősegítő munkaformákat 

 a színházi formanyelv alapelemeinek tudatos alkalmazását egy adott drámai szöveg 

megközelítésében 

Fejlessze a növendékek 

 kreativitását 

 drámai érzékenységét 

 színházi fogékonyságát 

 kritikai és önkritikai képességét 

 más művészetek iránti fogékonyságát 

 önállóságát, magabiztosságát 

Ösztönözze a növendékeket 

 kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra, konstruktív együttműködésre 

 drámai művek olvasására 

 színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére 

 önálló, magabiztos megnyilvánulásra 

Nyújtson lehetőséget 

 a színházzal rokon művészeti tevékenységek gyakorlására 

 nyilvánosság előtti fellépésre 

 

Az alapfok 6. évfolyamának kimeneti követelményei 

Legyenek képesek 

 alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 



68 

 

 

 a megismert munkaformákban felismerni a színházi alkalmazhatóságot 

 kiválasztani a legmegfelelőbb munkaformát az adott gondolat, érzelem erősítése 

érdekében 

 a munkaformák tudatos alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében 

 részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében 

Ismerjék 

 az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét 

 a munkaformák színházi alkalmazhatóságát 

 egy-egy munkaforma tudatos kiválasztását és alkalmazását 

 színpadi improvizációban rejlő lehetőségeket 

 

 

Az alapfok 6. évfolyamának tananyaga 

Az alapvető színpadi- színházi konvenciók 

 színházi térformák (dobozszínpad, körszínpad, kamaraszínpad stb.) 

 az egyes színházi térformákból következő, a színésszel szembeni elvárások 

 a különböző színházi konvenciók (félre, monológ, kikacsintás) színjátékos alkalmazása 

A drámai konvenciók színjátékos és színpadi alkalmazása 

 különböző drámai konvenciók (pl.: állókép, gondolatkövetés stb.) alkalmazása az 

improvizációk és egy adott színdarab megjelenítésének előkészítésében 

 különböző drámai konvenciók (pl.: belső hangok, forró szék stb.) alkalmazása a 

szerepépítés folyamatában 

Improvizáció 

 rögtönzések érzelmi állapotok – színjátékos stílusok, szöveg megadásával 

 rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők értelmi 

állapotának kibontásával 

 

 

 

Értékelés 

Képesség- és készségfejlődési folyamatokat nem könnyű értékelni. Különösen úgy nem, hogy 

maga a fejlődésen keresztülmenő személy, a növendék is reális, a számára elfogadható képet 

kapjon róla. Holott a művészetben különösen fontos a reális helyzet- és énkép, a siker és a 

kudarc mértéke, egymáshoz való viszonya, pillanatnyi tényleges jelentősége a növendék 

önértékelésében, hiszen ezek önmagukban is a legfőbb hajtó vagy visszahúzó erőt jelentik a 

számára. 

 

A nehézség azonban egyben segítség is. Mivel a többiek (netán a közönség) részéről érkező 

visszajelzés – és az ennek nyomán fokozatosan kialakuló, formálódó, finomodó – önkritika 

nagy mértékben csökkenti a tényleges vagy vélt tanári szubjektivitás veszélyét. 

 

Az értékelés legfőbb és általános formája a diáktársak és a tanár folyamatos szóbeli 

értékelése. Ez elsősorban azáltal valósul meg, hogy az órák nagyobb részében kezdetektől 

folyó önálló munkát minden esetben a gyakorlat, etűd alkotójának vagy alkotóinak 

önelemzése és -értékelése, majd az egész csoport elemző értékelése zárja le. Ez kezdetben a 

„Milyen volt? Hogy tetszett?” formájában zajlik, és az évek során fokozatosan jut el „Te 
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hogyan csináltad volna, hogy jobb legyen” fázisán keresztül a tényleges, elmélyült szakmai 

tudás alapján megfogalmazott esztétikai–morális kritikáig. Az utolsó fázisban már jellemző a 

fogalmak egészen pontos használata, az adott alkotásnak nemcsak a tartalmát, de az egész 

formarendjét, kompozíciós struktúráját is számba vevő, bizonyos mértékig történeti tudással 

is alátámasztott, valódi, szakavatott színházesztétikai elemzés. (Az itt vázolt szint 

természetesen a lehetséges maximum, amelyet csak a növendékek 20–25 %-a fog produkálni, 

de az ő példájuk befolyásolja a másik 75 %-ot is.) 

 

Az elmúlt évek során kitűnően bevált a csoportértékelésnek az a módja, amikor a 

legkülönfélébb (mennyiségileg kifejezhető) helyzetekben a növendékek mindegyike, 

egyenként 10 fokú skálán vagy %-ban adja meg értékelését. Az értékelés az egészen egyszerű 

informatív kérdésektől (Improvizációs előkészület során: „Pillanatnyilag hány százalékon áll 

az etűd készültsége?”) a komplexebb jelenségekig terjedhet („Határozzátok meg %-ban az 

őszinteség mértékét abban, amit most láttunk.”). Az értékelés természetesen az esetek nagy 

részében játékos, az eredményét sem vesszük túl komolyan, fontoskodó vita ilyesmin soha 

nem alakult ki, de a tapasztalatok szerint az, hogy rövid idő alatt és tömören mindenki 

vélenyét megismerhetik, valamint a reagálások változatossága nagyon hatékonyan működő 

visszajelzésnek bizonyult. 

 

Az értékelésnek továbbá természetes alapja a tényleges egyedi teljesítmények összevetése a 

tantervben lefektetett követelményekkel, másrészt különféle formális okok miatt 

elengedhetetlen formája az érdemjeggyel történő minősítés is. A tantervben szereplő 

folyamat- és kimeneti követelmények az elsajátítandó képzettség optimumának, tehát a jeles 

(5) minősítésnek felelnek meg. Az osztályzást a fent jellemzett folyamatos szóbeli 

értékelésnél kevésbé hatékony és kisebb meggyőző erejű értékelési módnak tartjuk, de pl. a 

térítési díj alapjául szolgáló év végi átlageredményhez (az előírások szerint) szükséges. 

 Bár a vizsgaelőadásokban való részvétel és annak eredménye tételesen csak a 6. 

évfolyam követelményei között szerepel, a növendékek többségét nem nehéz korábban sem 

rábírni a szereplésre. Mindenesetre a (nem kötelező) vizsgaprodukciók eredményei kiemelt 

szerepet érdemelnek az általános értékelésben és minősítésben, különösen azért, mert – amint 

már említettük – a nyilvános szereplés az önértékelés különösen meggyőző és pedagógiailag 

hasznosítható alkalma. 

 

A tárgyat tanító tanár, a tanszakvezető, az iskola vezetője és a tantestület dicséretet adhat 

továbbá tanulmányi előmenetelért, szorgalomért és bármi másért, amit pedagógiailag 

indokoltnak tart. 

 

Osztályzás 

A főtárgyi előmenetelt, a kötelező tárgyak eredményét és együttesen az összes tantárgyban 

tanúsított szorgalmat 1-től 5-ig terjedő skála szerint osztályozzuk. A kötelezően és szabadon 

választható tárgyakból a növendékek nem kapnak érdemjegyet, csak a részvételt 

regisztráljuk a törzslapon és a bizonyítványban. 

 

A drámajáték tantárgy alap- és záróvizsga követelménye 

A drámajáték alapvizsga követelményei 

 A vizsga részei: gyakorlati vizsgarész. 

 A gyakorlati vizsga időtartama: 

 improvizáció esetén: 2-3 (max. 5 )perc 
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 színpadi jelenet esetén: 3-5 (max. 6) perc 

 színpadi előadás esetén: 20-25 (max. 25) perc 

 

Záróvizsga követelménye és tartalma  

A drámajáték gyakorlati vizsga két részből áll. 

 

Páros improvizáció 

Helyszínen megadott  instrukciók, megkötések alapján, 5 perc egyeztetési, felkészülési idő 

után rögtönzött  szöveges vagy néma jelenet. 

A szaktanár a vizsga időpontja előtt legalább hat héttel az életkori  sajátosságoknak és a 

tantervi követelménynek megfelelő,  legalább  tíz  tételből  álló  tételsort  állít össze. Egy tétel 

egy feladatot és a feladathoz tartozó összes instrukciót tartalmazza.  

A megkötések, intrukciók lehetnek: 

 jelenet  témája,   

 a jelenet helyszíne,   

 a jelenet ideje (mikor játszódjon), 

 figurák, szereplők, 

 kötelezően használt tárgy, kellék, 

 egy vagy több kötött mondat, 

 szövegrészlet, párbeszéd, 

 használható hangkeltő eszközök, 

 játékmód. 

 

Színpadi produkció  

A növendék csoportos formában, együttes  játékban ,  illetve  színpadi feladatok egyéni 

megoldásával  egyaránt  számot  adhat megszerzett  képességeiről, jártasságáról.  

 Jelenet: szabadon választott drámai, vagy dramatizált irodalmi mű, rögzített  

improvizáció  alapján  készített  prózai színházi  produkció, 2-3 fős csoportos jelenet. 

 Csoportos előadás: az alapfok utolsó évfolyama során, év közben létrehozott, 

összeállított és begyakorolt színpadi előadás.  

 

 A drámajáték gyakorlati vizsga értékelése  

Improvizáció 

 a szituáció megértése, 

 a feladat végrehajtásának pontossága, utasításkövetés 

 a jelenet szerkezete, íve, 

 hiteles játékmód, 

 fantázia, ötletesség, 

 koncentráció, együttműködés. 

Színpadi produkció 

 hiteles játékmód, 

 együttműködés, kontaktustartás 

 koncentráció, fegyelmezettség. 
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Színjáték 

A tantárgy tanításának célja 

 A színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy lehetőséget nyújtson a színjátékon keresztül 

történő önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak elsajátítására, valamint a színházi szakmák 

tevékenységi körének megismerésére.  

 A képzés során arra törekszünk, hogy a munkát a lehető legnagyobb mértékben a 

növendékek, az aktuális összetételű csoportok adottságaihoz és képességeihez igazítsuk, a 

színházi és színjátékos ismereteket a számukra aktuálisan legérvényesebb és leghatékonyabb 

módon közvetítsük. 

A tantárgy folyamatkövetelményei 

Az egyes évfolyamok konkrét követelményeit a tananyag témakörei határozzák meg. Az 

elméleti anyagot e tárgy keretein belül csak említjük, illetve ismételjük, tágítjuk, miután a 

színházismeret (3. évfolyamtól) már az alapfokon kötelezően, illetve szabadon választható 

tantárgy. 

 

 Az órákon folyó munka elsősorban a létrehozókról, magukról a munkát végzőkről szól, 

döntően a személyiségfejlesztést szolgálja. 

 A színházi tevékenység a csoportépítéshez, közösségformáláshoz, 

személyiségfejlesztéshez nyújt eszközöket, nyelvet, terepet. 

 A szorosabban vett színházi tevékenység két közvetlen célja: színházi műveltség, kultúra 

megszerzése; színházi alkotások létrehozása. 

 A képzés főbb elemei: 

 személyiségfejlesztés 

 színházismereti alapok 

 kreatív színházi tréning 

 A képzés főbb témakörei (amelyeket a növendékek nem elméleti előadások során, hanem 

a konkrét gyakorlati munka tapasztalataiként, illetve az azokhoz fűzött, történetileg is szituált 

kommentárok formájában ismernek meg) 

 a színész (én – nem-én, ön- és társismeret; a színészi alkotás módjai és fázisai) 

 a színház (mint tér; technikai elemek – szcenika, világítás, hangtechnika; a színház mint 

szervezet; a színházi alkotó munka fázisai) 

 a darab (mint drámai alapanyag; dramaturgia; szerkezeti és formanyelvi sajátosságok; 

hatásmechanizmusok) 

 a közönség (a színház közvetett és közvetlen társadalmi hatásai az egyes 

művelődéstörténeti korszakokban) 

 

A továbbképző elvégzését követően a növendékek  

Legyenek képesek 

 a különféle színészi technikák tudatos alkalmazására, 

 karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

 egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

 más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során, 

 színházi improvizációra, 

 különféle szerepek megformálására, 

 drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, 

 színházi előadások elemzésére, értékelésére, 

 a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 
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 a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a valóságot. 

 

Ismerjék 

 a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

 az alapvető színházi szakkifejezéseket, 

 a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat, 

 a szöveg- és előadáselemzés szempontjait és módszereit, 

 a színészi játék alapvető iskoláit, 

 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

 a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját. 

 

A továbbképző 7. évfolyamának tananyaga 

A színész (az „én”) 

 önismereti játékok 

 spontán és tervezett improvizáció egyéni és páros munkában 

 saját élethelyzetek megjelenítése 

 improvizáció zenére 

 etűdök zenére 

 szöveg nélküli és megadott szövegre készült páros és egyéni etűdök 

 etűdök megadott feltételekkel (tér, helyzet, helyszín, állapot stb.) 

 etűdök vágyképekre, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre 

 etűdfüzérek 

A színház 

 a tér zónái (intim, személyes, társas) 

 térhasználat mint kommunikációs és kulturális tényező 

 színpadtípusok térhasználata (térszínpad, pódium, pást, frontális) 

 a fény térkiemelő és térhatároló szerepe (térhangsúly, folyosó, fénykör, effektus) 

 világítás (szórt fény, derítés, ellenfény, pontfény) 

 színház a szabadban 

 színház különleges helyszíneken 

A darab 

 a dramaturgiai egységek (jelenet, felvonás, teljes darab) dinamikai szerkezete: indítás, 

tetőpont, késleltetés, lezárás 

 etűdfüzérek szerkesztési elvei és típusai 

 a kontraszt és ellenpont alkalmazása 

 időkezelés (linearitás, idősíkváltás, visszapergetés) 

 köznapi párbeszéd és drámai dialógus 

 köznapi nyelv és irodalmi szöveg 

A közönség 

 a színjáték eredete 

 a színész és a néző viszonya, a közönség összetétele, valamint az előadás és a közönség 

szervezése a színjáték története folyamán 

Példaanyag, gyakorlatok (művek, műfajok) 

 életjátékok 

 etűdfüzérek 

 vers és kispróza 
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 a hétköznapi élethelyzetekhez hasonló vagy azokkal analóg darabrészletek 

 

A továbbképző 8. évfolyamának tananyaga 

A színész (a típus) 

 vérmérsékleti, lélektani és szociokulturális típusok 

 saját maguk típusba sorolása 

 típusok megfigyelése a hétköznapi életben 

 hétköznapi típusok jellemzőinek sűrítése 

 egyéni típusfigura-tanulmányok, improvizációk, etűdök 

 a commedia dell’arte típusai 

 hétköznapi típusfigurák páros szituációkban 

 korok, kultúrák életbeli típusai 

 korok, drámatörténeti korszakok típusfigurái 

A színház 

 a történelmi típusfigurák jellemző maszkjai, jelmezei, kellékei 

 a típusfigurák tárgyi eszközei a mai színházban 

 a hétköznapi és színpadi típusfigurák közötti kapcsolat 

 a játéktér (natúra, valósághűség, stilizálás) 

A darab 

 a rítus archetípusai és mai megfelelői 

 vígjátéki és tragikus típusok 

 helyzetkomikum 

 az egyes színpadi műfajok figuratípusai (népi színjátszás, misztérium, moralitás, 

commedia dell’arte, klasszika; operai és operett-típusok; abszurd) 

 a mai színház távolodása a típusfiguráktól 

A közönség 

 színház és népünnepély, színház és templom 

 a színház mint szórakozás, nevelés, politizálás 

Példaanyag, gyakorlatok (művek, műfajok) 

 improvizációk és etűdök népi, vásári komédiák, misztériumjátékok és moralitások 

jelenetei, típusai alapján 

 improvizációk és etűdök fennmaradt és rekonstruált commedia dell’arte-jelenetek alapján 

 helyzetkomikumra épülő etűdök és eredeti vígjátékok részletei 

 improvizációk és etűdök abszurd típusokra 

 

A továbbképző 9. évfolyamának tananyaga 

A színész (a figura) 

 improvizációk, etűdök típusfigurák egyénítésével 

 típusfigurák nem tipikus helyzetekben 

 etűdök a figura hátterének kidolgozására 

 a figura megközelítése a színész személyisége felől 

 a színész személyiségvonásainak mozgósítása a figura felől 

 mozgástanulmányok a figurák érzelmiállapot-változásaira 

 egyéni jellemrajzetűdök adott figura különféle szituációkba helyezésével 

 jelenetsor kidolgozása a figura jellemző jegyeinek megtartásával 
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A színház 

 a játéktér hangsúlyos pontjai 

 láthatósági és kommunikációs szabályok a játéktér használatában 

 a színházi illúzió (díszlet, maszk, gépezetek) felkeltésének módjai 

 a színész és a rendező viszonya 

 a színpadtechnika működtetése (fény, hang, dobogók stb.) – balesetvédelmi szabályok 

 a csoport működési struktúrája produkciók előkészítésében és lebonyolításában (a 

szervezési, technikai feltételek biztosítása; produkciószervezés; propaganda, 

közönségszervezés) 

A darab 

 a drámaíró jellemábrázolási lehetőségei (dramaturgiai–drámatörténeti áttekintés – 

előadott szemelvényekkel: antik tragédia, vígjáték; Shakespeare; Molière, francia vagy 

német klasszikusok; Ibsen, Csehov; Brecht; Beckett vagy Ionesco) 

A közönség 

 Improvizációk és etűdök a színházba járás, a színházcsinálás (pénzügyek, technika) és a 

sztár témájára 

 

Példaanyag, gyakorlatok (művek, műfajok) 

 a tananyag említett szerzők műveinek részletei 

 etűdök az előbbiekre és drámai hátterükre 

 

A továbbképző 10. évfolyamának tananyaga 

A színész (az átélő és a megjelenítő színész) 

 formanyelvi kísérletek 

 a mozgásra, gesztusra koncentráló improvizációk, etűdök 

 komplex etűdök zenére 

 komplex etűdök vokális és verbális kifejezőeszközökre 

 a színészre mint jelre, látványelemre koncentráló improvizációk, etűdök 

 pantomimikus improvizációk  

 improvizációk, etűdök a monotónia és tematikus variációk színpadi alkalmazásával 

 improvizációk, etűdök a közönség bevonására 

 stílusgyakorlatok 

A színház 

 improvizációk, etűdök auditív színházi eszközök (emberi és zenei hang, zörej) 

használatával 

A darab 

 etűdök jel, kép, gesztus, mozgás felhasználásával 

 etűdök zenehasználattal (effektusok, aláfestő és átkötő zene, élő zene) 

 etűdök vokálisok és szövegek keltette asszociációkra 

 improvizációk nyelvi játékokra 

 nem reprodukálható improvizációk, etűdök  (happening, fluxus, perfomance) 

A közönség 

 improvizációk, etűdök a közönséggel való kapcsolat tanulmányozására (kísérlet, 

provokáció, rejtély) 

 

Példaanyag, gyakorlatok (művek, műfajok) 



75 

 

 

 a 20. század jelentős színházi eredményeinek megfigyelése és alkalmazása a csoport saját 

munkájában 

 

 

Pedagógiai megfontolások 

A színjáték tantárgy a drámajáték szerves folytatása, annak eredményeire épül. 

Tanulmányaik előző 6 évében, az alapfok évfolyamain elsajátították a fegyelmezett és 

koncentrált munkavégzés követelményeit, kialakult alapvető szakmai–morális 

meggyőződésük és szokásaik, vannak nyilvános szerepléseken szerzett tapasztalataik. A 

továbbképzőn ezek elmélyítése, tudatosítása folyik, aminek eredményeként e tapasztalatok 

saját kulturális horizontjuk részévé válnak, megtalálják egyéni világ- és 

művészetszemléletüket. 

Bár az iskola – mint alapfokú művészetoktatási intézmény – nem a művészképzést tekinti 

feladatának, hanem a továbbképzőn is a szocializáció elősegítését, de a továbbképzőn 

mindenképpen lényegesen több olyan növendékkel fogunk találkozni, aki a művészpályát 

(vagy ahhoz közeli hivatást, foglalkozást) választ leendő életében. Ezeknek a tényleges 

adottságokkal rendelkező növendékeknek meg kell kapniuk mindazt az értő szakmai és 

emberi támogatást, ami az ő esetükben indokolt.  

A továbbképző művészetpedagógiai folyamatában is a drámajáték tantárgy során megismert 

két mozzanat kap kitüntetett szerepet: az improvizáció módszere és a zene kiemelt 

alkalmazása.  

Az improvizációról a drámajátéknál elmondtuk a legfontosabb megfontolásokat. Itt ez 

kiegészül az etűd művészetpedagógiai és színházi műfajával. Az etűd a bonyolultabb 

tartalmú, igényesebb formai és színészi kidolgozású improvizáció. Általában több szereplős, 

de ez nem elengedhetetlen feltétel: a tanulmányok során sok páros és egyszemélyes etűdöt is 

kidolgoznak a növendékek. További különbség, hogy míg az improvizációt szinte soha nem 

ismételjük meg, nem reprodukáljuk, az etűd az esetek túlnyomó többségében egy újra és újra 

reprodukált, egyre csiszolódó folyamaton megy keresztül. Mintegy kiindulópontja az önálló 

munkára épülő (kisebb) színházi produkciónak. Az órákon az etűdök kidolgozásának, 

bemutatásának minden esetben az elemző értékelés a befejező fázisa. (Erről az értékelés 

kapcsán a drámajáték tantervében már volt szó.) 

A zene ugyanazt a funkciót tölti be a képzésben, mint a drámajáték esetén, csak egyre 

mélyülő, tartalmasodó formában.  

 

Értékelés 

Az értékelés legfőbb és általános formája itt is a diáktársak és a tanár folyamatos szóbeli 

értékelése, a gyakorlatok, improvizációk végrehajtásának, etűdöknek az elemzése, de a 

növendékek félévenként osztályzatot is kapnak.  

Az órákon a gyakorlatelemzések során a továbbképzőben már feltétel a fogalmak egészen 

pontos használata, az adott alkotásnak nemcsak a tartalmát, de az egész formarendjét, 

kompozíciós struktúráját is számba vevő, történeti tudással is alátámasztott, valódi, 

szakavatott színházesztétikai elemzés. (A vázolt szint természetesen itt is csak a lehetséges 

maximum, amelyet azonban a továbbképzőn el kell érnie a növendékek túlnyomó 

többségének.) 

Az értékelésnek továbbá természetes alapja a tényleges egyedi teljesítmények összevetése a 

tantervben lefektetett követelményekkel, és az előírások miatt elengedhetetlen formája az 

érdemjeggyel történő minősítés is. A tantervben szereplő követelmények és a tananyag 

teljessége az elsajátítandó képzettség optimumának, tehát a jeles (5) minősítésnek felel meg. 
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A továbbképző esetében különösen hangsúlyozni kell, hogy az osztályzást a fent említett 

folyamatos szóbeli értékelésnél kevésbé hatékony és kisebb meggyőző erejű értékelési 

módnak tartjuk, de pl. a térítési díj alapjául szolgáló év végi átlageredményhez (az előírások 

szerint) szükséges. 

A vizsgaelőadásokban való részvétel és annak eredménye tételesen először az alapfok a 6. 

évfolyamának követelményei között szerepel (bár ott sem kötelező), vagyis a 7. évfolyamtól 

kezdve ajánlott a produkciókban való részvétel, formálisan azonban itt sem feltétele a tanév 

eredményes elvégzésének. A vizsgaprodukciók eredményei azonban mindenképpen kiemelt 

szerepet érdemelnek az általános értékelésben és minősítésben, és jeles vagy jó eredményt 

enélkül nemigen lehet elérni. 

A tárgyat tanító tanár, a tanszakvezető, az iskola vezetője és a tantestület dicséretet adhat 

tanulmányi előmenetelért, szorgalomért, vizsgaelőadásban való kiemelkedő részvételért és 

bármi másért, amit pedagógiailag indokoltnak tart. 

 

A színjáték tantárgy művészeti záróvizsga követelményei 

 A vizsga részei: gyakorlati vizsgarész.  

 A gyakorlati vizsga időtartama   

 improvizáció 3-5 (max. 5) perc 

 színpadi produkció 

 jelenet 5-7 (max. 10) perc 

 előadás  35-40 (max. 45) perc 

 

A vizsga tartalma  

A színjáték gyakorlati vizsga két részből áll. 

 

 Improvizáció  

Az improvizáció  megadott  instrukciók  alapján, 5 perc felkészülési idő után rögtönzött 

szöveges vagy szöveg nélküli egyéni és páros/háromfős jelenet. A  növendéknek  egy  egyéni  

és  egy páros  improvizációs feladatot kell elvégeznie. A feladatokat a tanár által előzetesen 

elkészített tételsorokból húzza ki. A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak és a 

tantervi program tananyagának megfelelően összeállított, legalább tíz egyéni és tíz 

páros/háromfős improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsoroknak 

szöveggel és szöveg nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes 

tételeknek tartalmaznia kell a jelenet eljátszásához  szükséges  instrukciókat. Az etűd 

bemutatása után a vizsgabizottság instrukciói alapján variációkat kell bemutatni. A tételben 

megadott instrukció meghatározhatja a 

 a  jelenet  témáját, 

 figuráit, 

 a jelenetben kötelezően használt tárgyat, kelléket, hangszert, eszközt, 

 a jelenet  helyszínét,  

 a játékstílust 

 kötött szöveget,  

 a jelenet időpontjá. 

 

 Színpadi produkció  
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A produkció  a  magyar  és  a  világirodalom  értékes  alkotásaiból  szabadon  választott  

drámai  vagy dramatizált  mű,  illetve  rögzített  improvizáció  alapján  készített  prózai 

színházi  produkció.  

 Jelenet: 2-3 fős színpadi jelenet, amely lehet a növendékek önálló munkájával 

(szaktanári szupervízióval), vagy a szaktanár által a tanév során színpadra állított produkció. 

 Csoportos előadás: A tanév során színpadra állított darab bemutatása, amelyben 

minden vizsgázónak önálló megmutatkozási lehetőséget kell biztosítani. A produkcióban a 

tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell közreműködnie. A színpadi 

produkció létre jöhet a tanár közvetlen és közvetett (növendék/ek önálló munkája) 

irányításával is. 

 

A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai  

Improvizáció 

 a szituáció megértése, 

 a feladat pontos végrehajtása, 

 stílusérzék, 

 a jelenet szerkezete, íve, 

 a jelenet dinamikája, tempója, 

 hiteles játékmód, 

 fantázia, ötletesség, humor, 

 koncentráció, együttműködés, 

 kontaktusteremtés és –tartás, 

 instrukciók követése. 

Színpadi produkció (előadás, jelenet) 

 hiteles játékmód, 

 stílusérzék, 

 kontaktus társsal, közönséggel, 

 koncentráció, együttműködés. 

 

Kötelező tantárgyak 

 

Beszédgyakorlatok 

 

A tantárgy tanításának célja 

 A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a növendékeket beszédük 

oldottá, természetessé válásához és maradásához, az adottságaiknak és a képességeiknek 

megfelelően – dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – könnyen érthetővé és 

élvezhetővé fejlesztéséhez. 

 

Követelmények 

A tantárgy folyamatkövetelményei 

ismertesse meg a növendékekkel 

 a beszédfolyamat részeit (légzés, hangadás, kiejtés) és azok összefüggéseit 

 a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit és azok beszédtechnikai elemeit 

 az egészséges beszélőtől elvárható hangzás összetevőit 

 a beszédállapot értékelésének szempontjait 

 a hibás beszédállapot jegyeit 
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 a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat és egyszerű beszédgyakorlatokat 

 

Alakítsa ki a növendékekben 

 az önelemzés és önértékelés igényét és képességét 

 a beszédszervek tudatos, pontos és célszerű használatát 

 a beszéd során megnyilatkozó személyiségjegyek fölismerésének, megértésének és 

létrehozásának képességét 

 az önképzés igényét 

 

fejlessze a növendékek: 

 koncentrációs készségét 

 életkoruknak megfelelő játékosságát 

 hallási figyelmét és érzékenységét 

 képzelőerejét és megfigyelőképességét 

 produktív és reproduktív kifejezőkészségét 

 

Kimeneti követelmények: az alapfok elvégzését követően a növendékek  

legyenek képesek: 

 a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak 

legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében, 

 hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát, 

 a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére mások és a saját 

beszédükben. 

ismerjék: 

 a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat, 

 légző-, hang-, és artikulációs játékokat, gyakorlatokat hangokkal, mechanikusan 

sorolható szavakkal és irodalmi szövegekkel, 

 a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat, 

 az általában érvényes hangsúlyszabályokat, 

 az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét. 

 

Kimeneti követelmények: a tantárgyi program elvégzését követően a növendékek  

legyenek képesek (az előbbieken kívül): 

 ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására, 

 dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében, tanultak alkalmazására. 

ismerjék (az előbbieken kívül): 

 a beszéd dallamának változatait és kifejező hatását, 

 a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó), 

 szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit. 

 

Az alapfok 1. évfolyamának tananyaga 

Feszítés–lazítás 

 az egész test feszítése–lazítása hanyatt fekve, különös tekintettel a váll, a nyak és az arc 

izmaira 

 feszítés és lazítás állás és járás közben 

Légzőgyakorlatok 

 a légzéstípusok megismerése (váll-, mellkas-, rekesz- és kombinált légzés) 
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 kapacitásnövelő gyakorlatok sz, s, f hangokkal 

 kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal (40–50 szótag) 

Hanggyakorlatok 

 folyamatos és szaggatott fúvás 

 a kilégzés erejének és hosszának szabályozása 

 játékos hangerőgyakorlatok (autó-, repülőindítás, közeledés–távolodás) 

 légzéssel kapcsolatos megfigyelések, a tapasztalatok megfogalmazása 

 a légzés hibáinak, akadályainak javítása 

 a természetes alaphang (középhang) felismerése és megerősítése 

 sz- és s-gyakorlatok  

 egyszerű mondókák, versek gyakorlása szabályozott légzéssel 

Hangjátékok 

 egymás hangjának felismerése csukott szemmel 

 egymás hangjának utánzása 

 „Mondd másképpen!” 

 Artikulációs gyakorlatok  

 fütyülés fúvott levegővel (ű) 

 csettintés á és ó váltogatásával 

 szájról olvasás (magánhangzók, nevek, szavak) 

 szólamok ismételgetése (karika – Marika stb.) 

 nyelvtörők 

 hibás (szűk, széles, zárt) magánhangzóejtés javítása 

 állejtés (á, a, e hangokkal) 

 ajakgyakorlatok 

 zárhangok (Petike–Katika–patika; dibben–dobban; kippen–koppan; kipeg–kopog; csitteg–

csattog; Ne dobogj–De dobogok) 

 nyelvgyakorlatok (t, d, n): bele tettem–tele tettem 

 szóvégejtési gyakorlatok (Mit kérsz? Almát kérek. Mik ezek? Ezek székek. Kik ők? Ők 

………k.) 

 szóépítés hangonként 

Tempó- és ritmusgyakorlatok 

 mondókák, versek ütemezése tapssal, járással, mozgással (egyenletesen, változó tempóban 

és ritmussal) 

 azonos és ellentétes dinamikájú egyidejűleg mozgással és szövegmondással 

Hangsúlygyakorlatok 

 szóhangsúly (az első szótag nyomatékának gyakorlása egyre hosszabb szavakkal) 

 teljes nevek, összetett szavak első tagjának hangsúlya (Bőrönd Ödön; aranyhajú) 

 

Az alapfok 2. évfolyamának tananyaga 

Feszítés–lazítás (a korábbiakon kívül) 

 fekve, állva, ülve 

 könnyed fejkörzés mindkét irányba 

 az arc ellazítása (prüszkölnek a lovak) 

Légzőgyakorlatok (a korábbiak) 

Hanggyakorlatok (a korábbiakon kívül) 

 hangerőgyakorlatok (légy köröz a szobában, szirénázás magánhangzókkal) 
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Artikulációs gyakorlatok  (a korábbiakon kívül) 

 mondókák, versek (az á, a, e gyakorlására; r–l: ez hajolaj – ez halolaj; róla–lóra; Lila Lali; 

magánhangzók: mély–sötét, magas–világos) 

 zárhangok kettőzése 

 nyelvtörők 

Tempó- és ritmusgyakorlatok (a korábbiak) 

Hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok 

 számnevek, évszámok 

 a kijelentés hanglejtése 

 

Az alapfok 3. évfolyamának tananyaga 

Feszítés–lazítás (a korábbiakon kívül) 

 testrészenként hanyatt fekve, állva, ülve 

Légzőgyakorlatok (a korábbiakon kívül) 

 kapacitásnövelés h, z, m-mel 

 kapacitásnövelés mondókákkal, versekkel (50–60 szótag) 

 légzésszabályozó gyakorlatok (különféle hosszóságú szólamok) 

Hanggyakorlatok 

 középhang mellkasi rezonanciával 

 fejhang 

 az oldott mellhang megerősítése 

 görcsmentes emelt hangvétel (rikkancs, piaci árus, szónok, idegenvezető) 

Artikulációs gyakorlatok  

 nyelvtörők (j, l, r) 

 szájról olvasás: mondókák, verssorok, versek 

 hosszú magánhangzók 

Tempó- és ritmusgyakorlatok 

 ütemezés változó tempóban (tapssal, mozgással kísérve) 

Hangsúlygyakorlatok 

 a kétféle kérdő mondat hangsúly és hanglejtése 

 

Az alapfok 4. évfolyamának tananyaga 

Feszítés–lazítás (a korábbiak) 

Légzőgyakorlatok (a korábbiakon kívül) 

 kapacitásnövelés (60–70 szótag) 

 lopott(pót)levegő-technika 

Hanggyakorlatok 

 ciklikus szógyakorlatok 

 hangrágó gyakorlatok (folyamatos magánhangzóejtés közben az áll laza ejtése) 

 hangcsúszda (magánhangzók siklatása magasabbra és mélyebbre) 

 hangerőgyakorlat (crescendo–decrescendo önálló és ismételt magánhangzóval: a–aa–aaa–

aaaa…–…aaa–aa–a) 

 hangfantázia (eső, mennydörgés, robot, pattogatott kukorica) 

Artikulációs gyakorlatok (a korábbiakon kívül) 

 szinkronizálás mondókákkal, versekkel és egyéb módokon 

Tempó- és ritmusgyakorlatok 

 időmértékes versek ritmizálása tapssal, járással, mozgással 
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Hangsúlygyakorlatok 

 tagadás (Nincs több. Se így, se úgy…) 

 

Az alapfok 5. évfolyamának tananyaga 

Légzőgyakorlatok (a korábbiakon kívül) 

 rekeszlégzés mozgás (pl. labdázás) közben 

 kapacitásnövelés (70–80 szótag) 

 nyelvtörők légzésszabályozással 

 a pótlevegő-technika továbbfejlesztése 

Hanggyakorlatok 

 hangcsúszda mellhangon (n, m, l, r, h kezdetű szavakkal) 

 hangerőgyakorlat számokkal (crescendo–decrescendo azonos jegyekből álló növekvő–

csökkenő számokkal: 3–33–333–3333…–…333–33–3) 

 erős indulatok, érzelmek kifejezése romantikus vers(részlet)ekkel 

Artikulációs gyakorlatok (a korábbiakon kívül) 

 ty, gy, ny-gyakorlatok 

 sz, z, c és s, zs, cs-gyakorlatok  

 nyelvtörők 

 dialektusok, idegen nyelvek akcentusa 

Tempó- és ritmusgyakorlatok 

 időmértékes versek a hangsúlyok visszahelyezésével 

 időmértékes versek tetszőleges ritmuskísérettel 

 időmértékes versek csoportosan és kánonban 

Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 

 bonyolult összetett mondatokból álló szövegek 

 

Az alapfok 6. évfolyamának tananyaga 

Légzőgyakorlatok (a korábbiakon kívül) 

 kapacitásnövelés (80–90 szótag) 

 hallható légzés (zihálás, sóhajtás, fujtatás stb.) 

Hanggyakorlatok 

 szöveges hangerőgyakorlatok (színpadi középhangerő, drasztikus és intim hangvétel) 

 szöveges hangmagasság-gyakorlatok (legfeljebb egy oktáv terjedelemben) 

 életkorok hangkaraktere 

Artikulációs gyakorlatok (a korábbiakon kívül) 

 pontos, laza, illetve pergő artikuláció – járás, mozgás, fizikai terhelés közben 

 egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 

Tempó- és ritmusgyakorlatok 

 tempó- és ritmusváltások 

Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 

 alárendelt mellékmondatok 

 bonyolult összetett mondatokból álló szövegek 

 

A továbbképző 7. évfolyamának tananyaga 

Légzőgyakorlatok (a korábbiakon kívül) 

 kapacitásnövelés (90–100 szótag) 

 koncentrációs légzőgyakorlatok kötött mozgássor közben 
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Hanggyakorlatok 

 hangerő- és hangmagasság-szabályzó gyakorlatok  

 a hang és a szövegmondás jellemzői fizikaiállapot-változások közben (pl. nagy súlytól 

szabadul meg, beszéd közben lerogy egy fotelba) 

 színpadi suttogás 

Artikulációs gyakorlatok  

 pontos, pergő szövegmondás hangerő- és hangmagasság-váltással 

 suttogás 

Tempó- és ritmusgyakorlatok (a korábbiakon kívül) 

 nevek felismerése a ritmuskép alapján 

 mondatok, verssorok felismerése a ritmuskép alapján 

 

A továbbképző 8. évfolyamának tananyaga 

Légzőgyakorlatok 

 kapacitásnövelés (100–110 szótag) 

 légzőgyakorlatok fizikai igénybevétel közben 

 légzőgyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltogatásával 

Hanggyakorlatok 

 szöveges hangerő- és hangmagasság-gyakorlatok 

 lágy és kemény hangvétel 

 érzelmek, indulatok hangformáló szerepe 

Artikulációs gyakorlatok  

 suttogott és halk beszéd artikulációja 

 az egyéni artikulációs hibák javítása 

 az artikuláció szabályosságának ellenőrzése indulatos és érzelmileg telített szövegmondás 

közben 

Tempó- és ritmusgyakorlatok (a korábbiak) 

Hangsúlygyakorlatok 

 az indulatok, érzelmek hangsúlymódosító szerepe 

 a szórend és a hangsúly kapcsolata 

 

Pedagógiai megfontolások  

A beszédgyakorlatok a dráma-, illetve színjátékórák, -foglalkozások rendesen megszokott 

bemelegítő fázisainak részét képezik, alkalmanként 20–25 perces időtartamban. A 

beszédgyakorlat tárgyat a főtárgy tanára tanítja. 

Gyakorlatról van szó, amelyet csak elengedhetetlen esetekben egészítenek ki elméleti 

magyarázatok. A gyakorlás szoros kapcsolatban van a bemelegítésnek zenére végzett 

mozgásgyakorlatokból álló részével, és ahol csak lehet a beszéddinamikai és zenedinamikai 

készségeket együttesen, koncentráltan fejlesztjük. 

A beszédgyakorlatok nagy része játékos gyakorlást kíván akkor is, ha a növendékek életkora 

ezt nem feltétlenül követelné meg. A játékosság azonban nem jelent gyerekességet vagy a 

koncentráltság vagy a komolyan vétel hiányát. (Az utóbbi érdekében a gyakorlást szolgáló 

mondókákat, versikéket kívülről kell mondatni a növendékekkel.) A játékosságnak egyébként 

a tanulmányok előrehaladtával is meg kell maradnia a lehetséges mértékig. A játékok egyik 

formája a versengés, versenyeztetés. A győzelmet és a vereséget azonban mindig meg kell 

indokolnia a teljesítmény – adott helyzetben indokolt mélységű – elemzésének és (amikor 

csak lehet) az önelemezésnek. 
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A tanszakon nem színészképzés folyik, tehát enyhébb beszédpontatlanságok vagy -hibák 

(hadarás, dadogás, beszédritmus-zavarok, renyhe artikuláció stb.) nem lehetnek kizáró okok. 

A föltűnően beszédhibás növendékeket azonban logopédushoz, a tartósan rekedt, fátyolos 

hangú növendékeket pedig gégészhez tanácsos irányítani.  

 

Értékelés 

Az értékelés legfőbb és általános formája itt is a diáktársak és a tanár folyamatos szóbeli 

értékelése, de a növendékek félévenként osztályzatot is kapnak. A tantervben felsorolt 

követelmények az optimális szintet jelentik, tehát a jeles érdemjegynek felelnek meg. Az 

értékelés fontos eleme a beszédnek az esetleges vizsgaelőadásokon tanúsított színvonala, 

kifejező ereje, valamint a dráma-, illetve színjátékórák gyakorlatain mutatott 

beszédteljesítmény. 

 A tárgyat tanító tanár, a tanszakvezető, az iskola vezetője és a tantestület ebből a 

tantárgyból éppúgy adhat dicséretet, mint a főtárgyból. 

 

A beszédgyakorlatok művészeti alap- és záróvizsga követelménye 

Az alapvizsga követelménye 

 A vizsga részei: gyakorlati vizsgarész. 

 A gyakorlati vizsga időtartama  

 csoportos gyakorlatsor: max. 15 perc 

 egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat: 2-3 perc 

  

A vizsga tartalma  

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 

 Csoportos gyakorlatsor: egy gyakorlaton belül több kötelező elem is kombinálható.  

 

 

 

 

Kötelező elemek 

 légzőgyakorlatok: koncentrációs  légzőgyakorlatok;  légzésszabályozó  gyakorlatok  

(különböző hosszúságú szólamok, nyelvtörő mondókák); 

 szöveges  hangerő-gyakorlatok: a színpadi  középhangerő,  az  erőteljes  (nem  

ordított)  és  a  halk, intim hangvétel;  

 szöveges hangmagasság-gyakorlatok legfeljebb egy oktávnyi terjedelemben; 

 artikulációs  játékok,  gyakorlatok:  magánhangzó-gyakorlatok versekkel, 

mondókákkal, nyelvtörők, mondókák versek fizikai terhelés, mozgás közben; 

 ritmus- és  tempógyakorlatok:  versek,  mondókák  ütemezése  (tapssal,  járással,  

mozgással) tempóváltással;  időmértékes  versek  ritmizálása  (skandálva  és  az  

értelmi  hangsúlyok  visszahelyezésével is). 

 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok  

A hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatokhoz a szaktanárnak minimum hat héttel a vizsga előtt 

10 tételből álló tételsort kell összeállítania a megadott kötelező elemek felhasználásával. 

 

Kötelező elemek 

 a szóhangsúly (összetett szavak, személynevek, számnevek, évszámok); 

 a kijelentés, a kérdezés, a tagadás hangsúlya és hanglejtése; 
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 az összetett mondatok hangsúly- és hanglejtés-variációi. 

 

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének szempontjai 

 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, szabálytartás 

 helyes időtartam  megtartására, 

 artikulációs  mozgások  összehangolása, 

 pontos,  laza, pergő  artikuláció, 

 utasításkövetés, 

 koncentráció, 

 együttműködés. 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.   

 

A záróvizsga követelményei 

 A vizsga részei: gyakorlati vizsgarész.  

 A gyakorlati vizsga időtartama: 

 csoportos gyakorlatsor: 15-17 perc 

 egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat: max. 3 perc 

  

A vizsga tartalma  

A beszédgyakorlatok vizsga két részből áll. 

 Csoportos gyakorlatsor  

 

Kötelező elemek 

 légzőgyakorlatok:  légzésszabályozás  változó  hosszúságú  szólamokkal;  

koncentrációs  

 légzőgyakorlatok  kötött  mozgássor  végrehajtása  közben;  légzőgyakorlatok  fizikai  

igénybevétel  

 közben; 

 hanggyakorlatok: szöveges hangerő- és hangmagasság-gyakorlatok, a hangerő és a 

hangmagasság váltásai; az érzelmek, indulatok hangformáló szerepének 

megszólaltatása;  

 artikulációs  gyakorlatok:  a  beszédtempótól,  hangerőtől  és  -színtől  független,  

pontos,  kifejező artikuláció; 

 ritmus- és tempógyakorlatok: hangsúlyos verselésű és időmértékes versek 

megszólaltatása hangos és  néma  szövegmondással,  tapssal,  járással,  kopogással, 

mozgással  ritmizálva;  

 egyszerű  prózai szövegek ritmizálása. 

 Egy gyakorlaton belül több elem is kombinálható. 

 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat  

Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés szabályainak 

alkalmazásával. A felolvasásra  szánt  szövegeket  a  szaktanár  jelöli  ki, amelyből a 

növendékek a helyszínen húznak. A szöveg valamely magyar vagy világirodalmi alkotás 

olyan részlete, amely a növendékek korának, érettségi és műveltségi szintjének megfelel. 

 

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének szempontjai  
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 Csoportos gyakorlatsor 

 gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

 koncentráció, 

 együttműködés. 

 Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat (blattolás) 

 a szöveg tagolása,  

 a hangsúlyszabályok alkalmazása, 

 a hanglejtésszabályok alkalmazása, 

 a lényeg kiemelése, szövegértés, érthetőség 

 érdekesség.  

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

 

Tankönyvek és ajánlott irodalom 

Gyakorlat- és példaanyag 

 Fischer Sándor: A beszéd művészete. Gondolat, 1982 

 Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák, 1989 

 Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok. Ars Longa. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1999 

 Szöveggyűjtemény – Weöres Sándor, Szabó Lőrinc. (A Cilinder Alapfokú Művészeti 

Iskola jegyzete. Összeállította: Wéber Péter). Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola, 

1998 

 Szöveggyűjtemény, 2 – (A Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola jegyzete. 

Összeállította: Wéber Péter). Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola, 2000 

(előkészületben) 

 A legjobb haverom. Finn gyerekversek. Móra, 1991 

 Simkó Tibor: Tikirikitakarak 

 Tamkó Sirató Károly gyerekversei 

 Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

 Romhányi József versei 

 Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka, Előszó, A vén cigány 

 Arany János: A fülemile, A bajusz 

 Babits Mihály: Fekete ország, Danaidák, Esti kérdés 

 Szakirodalom 

 Fischer Sándor: A beszéd művészete. Gondolat, 1982 

 Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák, 1989 

 Szabó László szerk. A gyakori beszédhibák. Tankönyvkiadó, 1970 

 Bánréti Zoltán: A lényeg – kiolvasható. Szövegértési és olvasási képességfejlesztő 

feladatok középiskolások számára. Korona, 1994 
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Mozgásgyakorlatok 

A tantárgy tanításának célja 

 a növendék felkészítése, illetve alkalmassá tétele a csoportos dráma- vagy színjáték-

foglalkozásokon történő részvételre, 

 alapvető technikai elemek, a bemelegítés részeinek és folyamatának elsajátíttatása és 

elméleti megismertetése, 

 a próbaállapot elérése csoportkohéziós, speciális mozgásos feladatok, illetve koncentrációt 

és a kondíciót fejlesztő gyakorlatok révén, 

 az esetleges sérülések, az ütközésektől, eséstől, az érintéstől való félelem, illetve 

tartózkodás megelőzése, elkerülése vagy feloldása a mozgás eszközeivel. 

 

Követelmények 

A tantárgy folyamatkövetelményei 

ismertesse meg a növendékekkel: 

 a mozgástréning menetét  

 a gyakorlattípusok és gyakorlatsorok szerkesztésének logikáját 

 a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében 

 

fejlessze a növendékek 

 mozgáskoordinációs képességét 

 koncentrációs készségét és teherbíró képességét 

 fizikai képességeit, kondícióját, rugalmasságát 

 tempó- és ritmusérzékét 

 mozgásmemóriáját, mozgástechnikai ismereteit 

 rendszerező képességét 

 

ösztönözze a növendékeket 

 koncentrált munkára a tréningen 

 a megfelelő próbaállapot elérésére 

 önálló, személyre szabott tréning kidolgozására 

 

nyújtson lehetőséget 

 a mozgástréning módszereinek elsajátítására 

 speciális módszerek megismerésére (videofelvételekkel is) 

 

Kimeneti követelmények: az alapfok elvégzését követően a növendékek  

legyenek képesek: 

 a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére, 

 a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során, 

 általános bemelegítés megtervezésére és levezetésére. 

 

ismerjék: 

 a bemelegítés menetének élettani hatásait, 

 a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, 

 a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módozatait. 
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Kimeneti követelmények: a tantárgyi program elvégzését követően a növendékek 

legyenek képesek (az előbbieken kívül): 

 egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására, körültekintő 

levezetésére. 

 

ismerjék: 

 a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, tréningstílusokat, 

 a mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében. 

 

Az alapfok 1. évfolyamának tananyaga 

Bemelegítő játékok 

 összekapaszkodás, törekvés egymás elérésére vagy elkerülésére (váll-, térdérintés, 

fogócska speciális feltételekkel) 

 talajfogás, forgás földön, gurulás, kúszás 

 zenedinamikai gyakorlatok (zenés gimnasztika) 

 

Indítás–megállítás-gyakorlatok  

 különféle tempóban, helyzetben, magasságban (tapsos fogócska, kettős körben történő 

páros fogócska) 

 versenyjátékok az előbbi feltételekkel 

 

Improvizáció  

 állatutánzás szituációs formában is (majom, macska, kígyó, medve, madarak) 

 

 

Az alapfok 2. évfolyamának tananyaga 

Bemelegítés 

 lazítás–feszítés 

 gimnasztikai gyakorlatok nehezített járásmóddal, fordított testhelyzetben 

 tempó- és ritmusgyakorlatok 

 zenedinamikai gyakorlatok (zenés gimnasztika) 

 

Kapcsolatgyakorlatok  

 vezetés, kikerülés, bizalomfejlesztés (körben és szabálytalan térben) 

 

Futás 

 páros fogócska (a két fogó szemmel tartja a kapcsolatot) 

 különféle tempójú, karakterű, funkciójú futások csoportosan és egyénileg 

 kígyózó futás (a vezető követése) 

 testrész-vezetéses futás 

 

Térérzékelés, térformálás 

 különféle térformák felvétele folyamatos mozgás közben 

 kikerüléses gyakorlatok  

 kör-, lánc-, kígyótekeredő játékok 

 arc- és kézfelismerő játékok 
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Az alapfok 3. évfolyamának tananyaga 

Bemelegítés 

 tempó- és ritmusgyakorlatok 

 zenedinamikai gyakorlatok (zenés gimnasztika) 

 nehezített fogócskák (térbeli, szabálybeli átalakítással) 

 

Gimnasztika 

 komplex lazító tréning fokozatos megterheléssel 

 erősítő, kondicionáló gyakorlatok (cirkuid program: adott gyakorlatkör többszöri 

visszatérése, esetleg más-más növendék irányításával) 

 

Futás 

 kikerüléssel, irányváltással (különféle tempókban és ritmusokban) 

 „erdő” (álló társaik között) 

 testrészvezetéses futás 

 

Egyensúly 

 toló és húzó mozdulatok (kibogozás, sószsák-cipelés) 

 „gólya viszi a fiát” 

 

 

Az alapfok 4. évfolyamának tananyaga 

Bemelegítés és gimnasztika 

 tempó- és ritmusgyakorlatok 

 zenedinamikai gyakorlatok (zenés gimnasztika) 

 relaxáció 

 támaszgyakorlatok 

 

Bizalomgyakorlatok 

 dőlés, billenés 

 haladás, vezetés 

 

Esés 

 forgás, gurulás 

 spirál és hanyatt esés 

 

Egyensúly 

 támasz- és fogásos helyzetekben 

 

Az alapfok 5. évfolyamának tananyaga 

Bemelegítés 

 tempó- és ritmusgyakorlatok 

 zenedinamikai gyakorlatok (zenés gimnasztika) 

 

Futás, ugrás 

 dinamikus futástípusok 

 elemelkedés a talajról 
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 rugaszkodás azonos és emelt szintről 

 

Esés 

 fordulatból és ugrásból 

 talajfogás csúsztatással és tompításos érkezéssel (tornaszőnyegen) 

 

Elemi akrobatika 

 gurulás előre, hátra 

 támasz- és billenésgyakorlatok 

 kéz- és fejállás 

 kézen átfordulás oldalra 

 

Az alapfok 6. évfolyamának tananyaga 

Bemelegítés 

 tempó- és ritmusgyakorlatok 

 zenedinamikai gyakorlatok (zenés gimnasztika) 

 

Emelés és támasz 

 segítséggel végzett előkészítő gyakorlatok  

 mérleg, vállállás-tartások 

 

Lassított mozgás 

 gurulás, gördülés hosszanti tengelyen 

 a végső testhelyzetből állásba kerülés billenés nélküli lassítással 

 

Mozdulatmegállítás 

 különféle tempókban és ritmusokban 

 pontos megállás bármilyen helyzetben 

 

A továbbképző 7. évfolyamának tananyaga 

Bemelegítés 

 tempó- és ritmusgyakorlatok 

 zenedinamikai gyakorlatok (zenés gimnasztika) 

 a korábbi évek csoportos játékainak továbbfejlesztése 

 

Tréning 

 komplex mozgástréningek a növendékek vezetésével, tanári segítséggel 

 dinamikus (gimnasztikus) tréning összeállítása és levezetése 

 meditatív (relaxációs) tréning összeállítása és levezetése 

 

Lépés, járás 

 a gerinc, a láb, a lábfej és a kar mozgása járás közben 

 tempó-, ritmus és dinamika a járásban 

 karakterformák 
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A továbbképző 8. évfolyamának tananyaga 

Bemelegítés 

 tempó- és ritmusgyakorlatok 

 zenedinamikai gyakorlatok (zenés gimnasztika) 

 

Elemi akrobatika 

 gurulásos, támasz- és billenésgyakorlatok 

 kéz- és fejállás 

 kézen átfordulások 

 

Tréningtervezés és -vezetés 

 a fiziológiai tényezők figyelembe vételével 

 önálló tréningtervezés és -vezetés meghatározott feladathoz, célhoz 

 

 

Pedagógiai megfontolások  

Az első évfolyamokban a tananyag játékhelyzetekre épül. Ugyanakkor fontos a fegyelmezett, 

koncentrált légkör, a csönd. A gimnasztikai alapgyakorlatok elsajátítását kis elemszámú, rövid 

szakaszokban, többszöri ismétléssel végezzük (cirkuid tréning). 

A 3. évfolyamtól kezdődően fokozatosan előtérbe kerülnek az igényesebb mozgástechnikai 

gyakorlatok. Ezek végrehajtásához nagyfokú koncentráció, intenzitás és dinamika szükséges. 

A gyakorlatokat fokozatosan irányítás nélkül, az egymásra figyelés, szemkontaktus 

segítségével, illetve egymás irányításával, de a tanár felügyeletével végzik. 

A bizalom- és vezetésgyakorlatok a gátlások, szorongások oldásával, a figyelem és a 

koncentráció növekedésével és tudatosodásával a személyiségfejlesztés alapjait is szolgálják. 

A 8. évfolyamban követelmény az önálló tréningtervezés és -vezetés, ez azonban csupán azt a 

célt szolgálja, hogy minél inkább tudatosítsa a mozgástréning elemeit, felépítésének logikáját 

és módszertanát annak érdekében, hogy minden növendék képes legyen saját maga és aktuális 

feladatai érdekében egyéni tréningeket összeállítani. 

 

Értékelés 

Az értékelés legfőbb és általános formája itt is a diáktársak és a tanár folyamatos szóbeli 

értékelése, de a növendékek félévenként osztályzatot is kapnak. A tantervben felsorolt 

követelmények az optimális szintet jelentik, tehát a jeles érdemjegynek felelnek meg. Az 

értékelés fontos eleme a mozgásnak az esetleges vizsgaelőadásokon tanúsított színvonala, 

kifejező ereje, valamint a dráma-, illetve színjáték órák gyakorlatain mutatott 

mozgásteljesítmény. 

A tárgyat tanító tanár, a tanszakvezető, az iskola vezetője és a tantestület ebből a tantárgyból 

éppúgy adhat dicséretet, mint a főtárgyból. 

 

A mozgásgyakorlatok tantárgy vizsgakövetelménye 

A művészeti alapvizsga követelménye 

 A vizsga részei: gyakorlati vizsgarész. 

 A gyakorlati vizsga időtartama: 15-20 perc. 

 

A vizsga tartalma  

Csoportos gyakorlatsor bemutatása szaktanári irányítással.  Egy gyakorlaton belül több elem 

is kombinálható.  
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Kötelező elemek 

 bemelegítés alapgyakorlatai: lazító és feszítő gyakorlatok, gimnasztika; 

 térformáló,  térérzékelő  gyakorlatok,  játékok:  különböző  térformák  felvétele,  

formálása,  

kikerüléses gyakorlatok; 

 futásos gyakorlatok: különböző tempójú futástípusok ritmus- és irányváltással; 

 indítás-megállítás  gyakorlatok,  játékok:  indítás  és megállás  gyors  és  lassú  

tempóban,  egyéni  és páros helyzetekben; 

 lassított mozgás: lassított mozgás különböző helyzetekben;  

 egyensúlygyakorlatok támasz- és  fogásos  helyzetekben; 

 vezetéses gyakorlatok kéz, fej, valamint fogásváltásos irányítással; 

 bizalomgyakorlatok: döntés-billenés helyzetekben történő gyakorlatok; 

 ugrás-, esés- és  talajgyakorlatok:  talajról  való  elemelkedés,  talajfogás  páros  

gyakorlatokban egymás segítségével, forgás, gurulás, talajfogás csúsztatással és 

tompításos érkezéssel. 

 

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének szempontjai 

 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete; 

 a gyakorlatok végrehajtásának  pontossága  (koncentráció,  térhasználat,  mozgásritmus, 

 mozgáskoordináció) 

 együttműködés. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 A vizsga részei: gyakorlati vizsgarész.  

 A gyakorlati vizsga időtartama: 15-20 perc 

 

A vizsga tartalma  

A csoportos gyakorlatsor bemutatása önállóan vagy szaktanári irányítással történik. Egy 

gyakorlaton belül több elem is kombinálható. 

 

Kötelező elemek 

 lépés-, járás- és futásgyakorlatok: karakterformák  keresése,  ritmikai  és  dinamikai  

szempontok figyelembevétele különböző típusú lépés- és járásgyakorlat esetén; a gerinc 

hullámmozgása, a láb karakteres vezetése, a kar plasztikus lehetőségeinek kibontása, 

testrészvezetéses futások; 

 ugrás-, esés- és  talajgyakorlatok:  egy  lábról,  páros  lábról  történő  rugaszkodás  

azonos  és  emelt szintről, esés fordulásból és ugrásból, talajfogás csúsztatással és 

tompításos érkezéssel; 

 előkészítő akrobatikus  gyakorlatok: gurulás  előre-hátra,  támasz- és  

billenésgyakorlatok,  kézen átfordulás oldalra; 

 lassított mozgás: a mozdulat lassítása, lassított mozgás különböző helyzetekben, 

gurulás, gördülés hosszanti tengelyen, fordított testhelyzet, s  az  ebből  való  állásba  

kerülés  billenés  nélküli  lassú kivitelezéssel; 

 a mozdulat megállítására vonatkozó  gyakorlatok:  a  mozdulat különböző ritmusú,  

dinamikájú megállítása; 

 emelés- és támaszgyakorlatok: mérleg és vállállás tartások, ún. fekvő emelés 

helyzetekben. 
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A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének szempontjai 

 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete; 

 a gyakorlatok végrehajtásának  pontossága  (koncentráció,  térhasználat,  mozgásritmus, 

mozgásdinamika, mozgáskoordináció); 

 együttműködés. 

 

Kötelezően választható tantárgyak 

 

Vers- és prózamondás  

 

A tantárgy tanításának célja, hogy megismertesse a növendékekkel 

 azokat a pódiumon előadható népköltészeti és (különböző stílusirányzatokhoz, 

műfajokhoz tartozó) irodalmi alkotásokat, melyek a mindenkori növendékek 

érdeklődésére számot tarthatnak, előadhatóak és üzenethordozóak, 

 azokat az eljárásmódokat és műelemzési metodikákat, kommunikációs folyamatokat, 

melyeknek eredményeként eljuthatnak a művek üzenetének megfejtéséhez és a helyes 

közvetítéshez, 

 a művészi beszédnek és a nonverbális kifejezésnek azokat az eszközeit, melyek 

tudatos működtetésével a hallgató a közönség számára is élménnyé transzponálhatja a 

megszólaltatott művet, 

 a különféle előadói stílusirányzatok jellegzetességeit és markáns képviselőik jeles 

teljesítményét, 

 a szónoki beszéd, előadás dramaturgiáját, eszközeit és fogásait, 

 a szerkesztés szabályait, a színjátékká formálás törvényszerűségeit, 

 a szakrális és profán szertartásokat és azok összetevőit, 

 a pódiumi rendezés eszközeit, a látvány, akusztika és térszervezés lehetőségeit, 

továbbá ösztönözze a növendékeket arra, hogy 

 műveket válogassanak, irodalmi műsort szerkesszenek, szertartásjátékot 

komponáljanak, 

 faggassák, elemezzék a műveket, nekik és koruknak szóló üzenetet keresvén bennük, 

 próbálják ki önmagukat különféle nyilvános fórumokon, vers- és prózamondó 

versenyeken, 

 vegyenek részt kommunikációs készségüket fejlesztő drámapedagógiai 

gyakorlatozásokon, 

 járjanak előadóművészi estekre, szertartásokra, oratorikus előadásokra, s keressék az 

alkalmat, hogy minél több ilyen témájú lemezt és videófelvételt hallgassanak, 

nézzenek. 

 

A vers- és prózamondás tantárgy általános követelményei 

A növendékek legyenek képesek 

 alkalmazni a légző, artikuláló, beszédtechnikai gyakorlatokat, 

 alkalmazni a művészi beszéd és a testnyelv kifejezőeszközeit, hogy az olvasás során 

megértett költői, írói üzenetet sajátjukként tudják átadni a hallgatóknak, a 

közönségnek, 

 a szövegelemzésre és annak megfogalmazására, miért fontos nekik a választott 

alkotás, és mit kívánnak azzal üzenni a befogadónak, 
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 előadni kb. 20 szabadon választott művet, önállóan és verskompozícióban is (verset és 

prózát – népköltészeti és különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz tartozó irodalmi 

alkotásokból válogatva), 

 különbséget tenni a színpadi és az előadóművészet eszközei között, 

 egymás teljesítményét elemezni, körültekintően értelmezni. 

ismerjék 

 azokat az irodalmi kommunikációs módszereket, melyeknek segítségével képesek 

megfejteni a sorokba, a sorok közé, a sorok mögé rejtett metaforikus üzeneteket, 

 a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket (azok érzelmi–

gondolati és eseményes–cselekményes voltának függvényében), 

 azokat az improvizatív, kreatív gyakorlatokat, melyeket az előkészület stádiumában 

játszanak a kommunikációs készség fejlesztése érdekében, 

 a hatásos előadói beszéd  komponenseit, tudjanak ilyet készíteni és elmondani. 

 

Az alapfok 1. évfolyamának követelményei 

 Sajátítsák el a jó légzéstechnikát. 

 Tanulják meg hanggal érzékeltetni a helyszín- és képváltozást. 

 Ismerjék és alkalmazzák az előadóművészet fő kifejezőeszközeit (hangsúly, 

hanglejtés, hangszín, beszéddallam, tempó, ritmus, szünet, gesztus, tekintet, mimika). 

 Egyénileg és közösen egyaránt mondjanak verset. 

 2–3 vers megtanulása és kidolgozása 

 egy mese kidolgozása (rövidebb részlete kívülről) 

 

Az alapfok 1. évfolyamának tananyaga 

 lazító és feszítő gyakorlatok  

 ritmus-, hangszín-, hangerősítő gyakorlatok  

 versek, szövegek ritmusának lekopogása 

 meselánc 

 gyerekversek (Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, Simkó Tibor; finn gyerekversek) 

 népi mesélő meghallgatása vagy megnézése (felvételről) 

 

Az alapfok 2. évfolyamának követelményei 

 Találják meg a versben a személyes közlendőt. 

 Érzékeljék és tudják visszaadni a versek zenei hatását. 

 Ismerjenek bibliai példázatokat. 

 2–3 újabb vers megtanulása és kidolgozása 

 egy újabb mese kidolgozása (rövidebb részlete kívülről) 

 

Az alapfok 2. évfolyamának tananyaga  

 színek és hangszerek hangjának képzeletbeli társítása a beszédhang hangszínével 

 hangmodulációs gyakorlatok  

 a vers tartalmának és hangulatának visszaadása más művészeti ágak eszközeivel (rajz, 

festés, keresett fotó, fotómontázs) 

 impresszionista és zenei fogantatású versek (Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth 

Árpád, Szabó Lőrinc) 

 egy bibliai példázat megbeszélése, egy részletének kidolgozása 
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Az alapfok 3. évfolyamának követelményei 

 a tartalom formai kifejeződése irodalmi, szöveges eszközeinek felismerése, 

értelmezése 

 Sajátítsák el a viszonylag gyors és hatékony memorizálás személyükre szabott 

módszereit. 

 2–3 újabb, hosszabb vers vagy próza előadói szintű kidolgozása 

 Tudjanak különbséget tenni helyzet- és jellemkomikum között, érzékeljék az abszurd 

humor jellegét. 

 Gyakorlati munka során ismerjék meg a prózának (novella, kispróza, előadói beszéd) a 

lírától elütő műfaji jellemzőit és az ezeknek megfelelő előadói eszközöket. 

 

Az alapfok 3. évfolyamának tananyaga 

 a megzenésített versek értelmezése és a zene szerepe 

 szövegértési gyakorlatok 

 memóriagyakorlatok 

 egy humoros mű feldolgozása 

 Miroslav Válek versei, Örkény István és Lázár Ervin kisprózája 

 vers- és mesemondás gyerekeknek 

 előadóművészek meghallgatása, megnézése felvételről (verséneklők) 

 saját előadói produkciójuk felvétele és elemzése 

 

Az alapfok 4. évfolyamának követelményei 

 a művek költői és személyes tartalmának megértése és egyéni értelmezése 

 2–3 újabb, hosszabb vers vagy próza előadói szintű kidolgozása 

 Valamelyik társuk („rendező”) segítségét vegyék igénybe egy mű kidolgozása során. 

 

Az alapfok 4. évfolyamának tananyaga  

 vers, ballada, próza cselekményes és hangulati–érzelmi hátterének feldolgozása etűd 

formájában  

 egy népballada és egy Arany-ballada összehasonlító feldolgozása 

 Valamelyik társukkal együtt dolgozzanak ki egy művet, mutassák be, majd 

számoljanak a be az együttműködés tapasztalatairól. 

 saját előadói produkciójuk felvétele és elemzése 

 

 

Pedagógiai megfontolások  

A tanulmányok folyamán végig törekedni kell arra, hogy minél jobban tudatosítsuk: a 

tolmácsolás elengedhetetlen feltétele, hogy személyes közlendőnk legyen a művel és a műről. 

Ez azonban csak akkor képzelhető el, ha az első fázisban a lehető legpontosabban képesek 

vagyunk megérteni a szerző eredeti szándékát, az irodalmi formában általa feldogozott 

gondolati tartalmak lehető mélységét. Ehhez nemcsak a sorokat kell elolvasnunk és 

megértenünk, hanem a sorok között és mögött (sőt pusztán az irodalmi forma által) közölt 

tartalmi és esztétikai üzeneteket is. Vagyis mindenekelőtt helyesen olvasni kell 

megtanulnunk. 

Mindezt a gyakorlatban kell elsajátítaniuk: az órákon közös kreatív munka folyik, mindig 

teret adunk a reflexióknak, elemző bírálatoknak. De órán kívül is olvassanak és előadói 
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módon értsenek meg, elemezzenek műveket (ehhez az órákon folyó együttes olvasásokkal és 

feldolgozással mintát nyújtunk). 

Az órákon a tanár partneri kapcsolatban áll növendékeivel. Ki kell aknázni a kiscsoportos és 

páros munkában rejlő lehetőségeket is. Eredményét mindig bemutatják a többieknek, és ezt 

elemző beszélgetés követi. Az elengedhetetlen mennyiségű elméleti tudnivalót a tanár mindig 

a jelenséggel való tényleges találkozáskor ismerteti, szemlélteti, emlékeztet rá vagy foglalja 

össze. 

 

Értékelés 

Az értékelés legfőbb és általános formája a diáktársak és a tanár folyamatos szóbeli 

értékelése. Ez elsősorban azáltal valósul meg, hogy az órák nagyobb részében kezdetektől 

folyó önálló munkát minden esetben az alkotó(k) önelemzése és -értékelése, majd az egész 

csoport elemző értékelése zárja le. Amennyire lehet, törekedni kell a fogalmak pontos 

használatára és arra, hogy az adott alkotásnak ne csak a tartalmát, de az egész formarendjét, 

kompozíciós struktúráját is számba vegyük. (Ez természetesen a lehetséges maximum, 

amelyet csak a növendékek egy része fog produkálni, de az ő példájuk befolyásolja a 

többieket is.) 

Mivel osztályzatot a tantárgyból nem kapnak, célszerű a félévenkénti összefoglaló tanári 

értékelés (a csoport tevőleges bevonásával). 

Nem követelmény, de igyekszünk legalábbis a legjobb növendékeinket arra buzdítani, hogy 

önálló versműsorokkal, komplex előadói produktumokkal (önálló est) is előálljanak. 

Mindenesetre az ilyen személyes szorgalmi produktumok eredményei kiemelt szerepet 

érdemelnek az általános értékelésben és minősítésben, és pl. a tárgyat tanító tanár, a 

tanszakvezető vagy az iskola vezetője év végén a törzslapra és a bizonyítványba kerülő 

dicséretet adhat. 

 

A vers- és prózamondás tantárgy művészeti záróvizsga követelménye 

 A vizsga részei: gyakorlati vizsgarész.  

 A gyakorlati vizsga időtartama: 

 szerkesztetlen egyéni produkció: 5-7 perc 

 szerkesztett egyéni produkció: max. 20 perc 

 

A vizsga tartalma  

A tanulónak  az  alábbi  összeállítások  egyikét  alkalmazva  kell  elkészítenie  és  bemutatnia  

egyéni produkcióját. 

 

A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai  

 . előadásmód,  

 . beszédtechnika, 

 . anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén). 

 

Tankönyvek és ajánlott irodalom 

Gyakorlat- és példaanyag 

 Fischer Sándor: A beszéd művészete. Gondolat, 1982 

 Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák, 1989 

 Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok. Ars Longa. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1999 



96 

 

 

 Szöveggyűjtemény, 1 – Weöres Sándor, Szabó Lőrinc. (A Cilinder Alapfokú 

Művészeti Iskola jegyzete. Összeállította: Wéber Péter). Cilinder Alapfokú 

Művészeti Iskola, 1998 

 Szöveggyűjtemény, 2 – (A Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola jegyzete. 

Összeállította: Wéber Péter). Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola, 2000 

(előkészületben) 

 A legjobb haverom. Finn gyerekversek. Móra, 1991 

 Simkó Tibor: Tikirikitakarak 

 Tamkó Sirató Károly gyerekversei 

 Romhányi József versei 

 Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

 Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka, Előszó, A vén cigány 

 Arany János: A fülemile, A bajusz 

 Babits Mihály: Fekete ország, Danaidák, Esti kérdés 

 egy-egy Shakespeare- és Molière-monológ kidolgozása előadóművészeti 

szempontból 

 Miroslav Válek versei 

 Örkény István és Lázár Ervin kisprózája 

 

 

Színházismeret –5–6. évfolyamán 

 

A tantárgy tanításának célja 

A színházismeret elnevezésű tantárgy a színjáték tanszak általános célkitűzései közül a 

következők megvalósítását teszi lehetővé: 

a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek, a színház kulturális tradícióinak és a színházi 

konvencióknak a megismerését, 

a növendékek felkészült nézőkké, tudatos színjátékosokká válását, 

beható megismerkedést minél több élő és felvett színházi előadással, színházi irányzattal, 

a növendékek drámával és színházzal kapcsolatos gondolkodásának, fogalmi készletének, 

aktív szókincsének bővítését. 

 

Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a növendékek legyenek képesek: 

 annak felismerésére, hogy saját befogadói élményeiket milyen színházi hatások 

befolyásolják, 

 a színházi előadással kapcsolatos élményeiket, véleményüket világosan, érvekre 

támaszkodva megfogalmazni, 

 a megismert fogalmi készlet alapján egy-egy színházi előadás legfontosabb 

sajátosságainak, jellegzetességeinek megfogalmazására, 

 a látott előadások tanulságait saját tevékenységükre (is) alkalmazni, 

 a saját csoportjuk által létrehozott előadások sajátosságainak leírására. 

ismerjék: 

 azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy-egy értékes előadás létrejön, 

 a legfontosabb színházi mesterségeket, 

 az előadás különböző közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói 

folyamatban, 
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 azt, hogy saját tevékenységüknek hol a helye, továbbá mi a szerepe az egész előadás 

hatásmechanizmusában, 

 a színházi előadás legfontosabb alkotórészeit, legyenek tudatában annak, hogy ezek az 

elemek miként kapcsolódnak egymáshoz, hogyan képesek befolyásolni a nézői 

élményt, 

 a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfontosabb elemeit; 

 

Tananyag ( 5–6. évfolyam) 

 Egy adott előadásban melyek a legemlékezetesebb pillanatok? Miért? 

 Lehetséges volna-e az adott téma, alapanyag másfajta feldolgozása? 

 Mit képes az alapanyagból megmutatni a színház, és mit nem? Mit tapasztalunk, ha 

ugyanezt a kérdést más művészeti ágakkal kapcsolatban tesszük föl? Mi a fontos a 

színházban? Mire vállalkozhat, mire nem? 

 Az előadás helyszíne, körülményei, feltételei – Hogyan befolyásolja mindez a néző 

élményét? 

 Befolyásolja-e a színészi játékot az adott tér? 

 Milyen más térben tudjuk elképzelni a szereplőket? Ez befolyásolná-e a színészek 

játékát? 

 Fel tudnánk-e öltöztetni másképpen a figurákat? Mi változna ettől? 

 Az előadás legemlékezetesebb figurái 

 Mit mondanak róluk a mozdulataik, gesztusaik? 

 Hogyan jellemzi őket a hanghordozásuk, beszédmódjuk? 

 Milyen érzelmek, indulatok, szándékok mozgatják őket? Miért? Hogyan válik ez 

cselekvéssé? 

 Miből ismerjük meg a másokhoz való viszonyukat? 

 Változtassuk meg egy-egy figura néhány jellegzetességét: Mi változna ettől? 

Módosulnak-e a szereplők közötti viszonyok, viszonyrendszerek? 

 Mely emberi viszonyok a legfontosabbak az előadásban? 

 Változnak-e a kapcsolatok az előadás folyamán? 

 Csoportosíthatók valamiképpen az előadás szereplői? 

 Az előadás története 

 Mi az a probléma, feszültség, konfliktus, amelyből az előadás története kibontakozik? 

Miből és hogyan ismeri ezt meg a néző? 

 Melyek az előadás történetének legemlékezetesebb pillanatai, fordulatai? Milyen 

eszközökkel hangsúlyozza ezeket a mozzanatokat az előadás? 

 Mely mozzanatok befolyásolják leginkább a történet kimenetelét? 

 Mely pontokon volt/van esély arra, hogy másképp alakul a történet? Minek kellene 

változnia, hogy módosuljon a történet végkimenetele? 

 Milyen hangulatokat, érzéseket vált ki a történet befejezése a nézőben? 

 Milyen eszközökkel szolgálják az alkotók a néző ráhangolódását az előadásra? 

 Van-e az előadás kezdésében valamilyen utalás arra, hogy mit várjon a néző a 

produkciótól, mire figyeljen, mit keressen benne? 

 Hogyan különíti el az előadás egymástól a különféle jelenetek? Hogyan kapcsolja őket 

egybe? 
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 Vannak-e lassabb és gyorsabb tempójú, ritmusú jelenetek? Hogyan alakul ki ebből az 

előadás egészének ritmusa, dinamikai folyamata? Hogyan ábrázolnák rajzban, hanggal 

vagy más eszközzel ezt a ritmust és dinamikai folyamatot, vonulatot? 

 A dramaturg munkája 

 Anyagválasztás: mit lehet előadni, mit érdemes dramatizálni? 

 Hogyan lehet színházi szemmel olvasni? 

 Melyek a legfontosabb dramaturgiai eljárások, beavatkozások? 

 A díszlettervező, a szcenikus és a színpadmester munkája 

 Hogyan kell alkalmazkodnia a színházi térhez és a rendezői elképzeléshez a 

díszletnek? 

 Mikor működik jól a színpadi tér? Hogyan szolgálja a színész és a rendező munkáját? 

 Hogyan lehet berendezni egy adott teret? Mikor van szükség berendezési tárgyakra, 

bútorokra, és mikor elég jelezni őket? A jelzésnek milyen módjai vannak? 

 Milyen színpadi, látványtrükköket használ a színház? Hogyan születik a varázslat? 

Elvarázsolhat-e a játék trükkök nélkül? Hogyan? 

 Mik a színpadmester legfontosabb kötelességei? 

 A jelmeztervező munkája 

 Mennyire valóságos öltözetek és mennyiben fantáziaruhák egy adott előadás jelmezei? 

 Hogyan fejezik ki a figurák helyzetét, karakterét és ezek esetleges változásait a 

jelmezek? 

 Hogyan befolyásolja a figurák és az őket játszó színészek testalkata, vérmérséklete és 

egy-egy tulajdonsága a jelmeztervező munkáját? 

 Az előadás milyen más stíluselemeivel áll kapcsolatban a ruhák stílusa, jellege? 

 Hogyan kapcsolják a jelmezek egy adott korhoz az előadást? Hogyan lehet értelmezni 

egy-egy előadás kortalan öltözeteit? Mi lehet a szerepe a színházban az 

anakronizmusnak? 

 A zeneszerző munkája 

 Mikor van szükség a színházban zenére, és mikor fölösleges? 

 Milyen kapcsolat van a zenei stílus és a játékstílus között? 

 A zene jellege, dinamikája, a zenei motívumok hogyan befolyásolják az előadás 

jelentését? 

 A kellékes munkája 

 Mit árul el egy figuráról, hogy milyen kellékekkel kerül kapcsolatba? 

 A kellék szerepe a motívumképzésben az előadás során: a kellék átváltozása – mi 

mindenre használható egy tárgy? 

 A kellékek mellőzése: stilizált, jelzéses stílus és játékmód. 

 A világosító munkája 

 Milyen fajtái vannak a fényeknek, milyen változatai a fényhasználatnak? 

 Hogyan irányíthatja a világítás a figyelmet, hogyan emel ki jeleneteket, motívumokat, 

helyzeteket? Milyen hangulatokat teremt? 

 Mi a fényváltások szerepe egy előadás dramaturgiai felépítésében, színpadra 

állításában, értelmezésében, hangulatában, hatásában? 

 Hogyan változik az előadás, ha megváltoztatjuk a világítását (fényváltás-pontok, 

fénykarakterek, effektusok)? 

 A hangmester munkája 
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 Mikor és hogyan jelentik a színházban a zörejek, zajok a látottak megerősítését? 

Mikor szolgálják az elidegenítést, a néző kizökkentését? 

 Milyen természetes színpadi hangkeltő eszközök állnak rendelkezésre? 

 Mi a különbség a gépi és az élő zene jelentése, hatása között? Mikor indokolt az egyik, 

és mikor a másik? Lehet-e vegyíteni a kettőt, és hogyan? 

 

A tantárgy tanításának célja 

A színházismeret elnevezésű résztantárgy a színjáték tanszak általános célkitűzései közül a 

következők megvalósítását teszi lehetővé: 

 a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek, a színház kulturális tradícióinak és a 

színházi konvencióknak a megismerését, 

 a növendékek felkészült nézőkké, tudatos színjátékosokká válását, 

 beható megismerkedést minél több élő és felvett színházi előadással, színházi 

irányzattal, 

 a növendékek drámával és színházzal kapcsolatos gondolkodásának, fogalmi 

készletének, aktív szókincsének bővítését. 

 

Célja továbbá a rendezési ismeretek és gyakorlat résztantárgy tanításának, hogy a 

növendékek: 

 biztos jártasságot szerezzenek a dramaturgia és a színházi stílusok, korszakok világában, 

 improvizációikban, etűdjeikben könnyebben megbirkózzanak a kompozíciós 

problémákkal, 

 a cselekvő dráma- és előadáselemzések során jártasságra tegyenek szert saját darab-, 

szituáció- és figuraelemző munkájukhoz, 

 jobban megértsék a rendezés jelentőségét, a rendező szerepét a színházi előadások 

létrehozásának folyamatában, 

 könnyebben felhasználhassák a kísérleti és produkciós munka folyamán a rendezői 

segítséget, instrukciókat, 

 saját kreatív, alkotó elképzeléseiket kipróbálhassák teljes egészében saját maguk által 

készített rövidebb lélegzetű kompozíciókban. 

 

Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a növendékek legyenek képesek 

 annak felismerésére, hogy saját befogadói élményeiket milyen színházi hatások 

befolyásolják, 

 a színházi előadással kapcsolatos élményeiket, véleményüket világosan, érvekre 

támaszkodva megfogalmazni, 

 a megismert fogalmi készlet alapján egy-egy színházi előadás legfontosabb 

sajátosságainak, jellegzetességeinek megfogalmazására, 

 a látott előadások tanulságait saját tevékenységükre (is) alkalmazni, 

 a saját csoportjuk által létrehozott előadások sajátosságainak leírására, 

 az előadás készítése közben felmerült problémákat összefüggésbe hozni a színházi 

előadás általánosabb problémáival; 

 elmélyültebben részt venni az improvizációk, etűdök kompozíciós színvonalának 

elmélyítésében, 

 az improvizációkban, etűdökben, színpadi játékokban részt vevő szereplők 

instruálására. 
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ismerjék: 

 azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy-egy értékes előadás létrejön, 

 a legfontosabb színházi mesterségeket, 

 az előadás különböző közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói 

folyamatban, 

 azt, hogy saját tevékenységüknek hol a helye, továbbá mi a szerepe az egész előadás 

hatásmechanizmusában, 

 a színházi előadás legfontosabb alkotórészeit, legyenek tudatában annak, hogy ezek az 

elemek miként kapcsolódnak egymáshoz, hogyan képesek befolyásolni a nézői 

élményt, 

 a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfontosabb elemeit; 

 a rendező szerepét, munkájának főbb céljait, fázisait, követelményeit egy előadás 

színpadra állításában. 

 

A továbbképző elvégzését követően a növendékek legyenek képesek (az előbbieken kívül) 

 felismerni egy-egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeit, ezek sajátosságait, 

felhasználási, kapcsolódási módját, 

 a színházi előadást a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, illetve formai) 

konvenciórendszer szerint vizsgálni, értékelni, 

 a megismert fogalmi készletet saját csoportjuk színházi tevékenységére is alkalmazni, 

azaz a saját munkájuk során felmerülő problémákra elméletileg is reflektálni, 

 egy-egy színházi előadás átfogó értékelésére, eljutni az előadás jellemzőinek 

leírásától, összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezésig; 

 a rendezés oldaláról is felfogni és érteni saját színpadi munkájukat, 

 megadott szövegek, szüzsék, témák, zenei és más természetű motívumok alapján 

rövidebb-hosszabb komplex színpadi produktumok létrehozására, az előkészítés és a 

próbamunka irányítására, 

 színpadi műegészek (etűdök, jelenetek, egyfelvonásosok) stílusos, korstílusokat is 

megidéző, hiteles és meggyőző színpadra állítására (a teljes színházi kifejezőeszköz-

tár indokolt, meggyőző és tudatos használatára). 

ismerjék (az előbbieken kívül) 

 a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit, 

 a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszerek legfontosabb sajátosságait, 

felhasználási lehetőségeit, 

 a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat, azok 

meghatározásait, kapcsolódásukat, továbbá helyüket, szerepüket a különféle színházi 

konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, irodalmi, esztétikai fogalmakkal való 

összefüggéseiket, 

 az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, hogy azok miként befolyásolják a 

nézői élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését; 

 életkoruknak, érzékenységüknek, szellemi horizontjuknak és egyéni céljaiknak 

megfelelő készségszinten a színházi kifejezőeszközök használatát, az európai és 

Európán kívüli, a mai és történeti színházi műfajokat, stílusokat, korstílusokat, 

 a színész munkájának legfőbb szakmai összetevőit és a színészvezetés (instruálás) 

jelentőségét, főbb módjait, mechanizmusát. 
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Pedagógiai megfontolások  

Olyan komplex tantárgyról van szó, amelyben egymást támogatja az elméleti és gyakorlati 

képzés: a színházismereti tudás megalapozza és szintetizálja a rendezői ismereteket és 

készségeket, az utóbbiak pedig mindehhez tapasztalatok szerzését és gyakorlati próbáját 

teszik lehetővé. A rendezési stúdiumokban a gyakorlat dominál, de természetesen ezt mindig 

megalapozza és elmélyíti az adott gyakorlati feladattal kapcsolatos elméleti alapok 

áttekintése, esetenként részletes megbeszélése. A színházismeret – amelynek középpontjában 

a színházesztétikai jelenségek elemző vizsgálatán túl konkrét előadások elemző megbeszélése 

áll – inkább verbális közléseket kívánó módszerek használatát teszi szükségessé, de a példatár 

és a tapasztalatok jelentős része értelemszerűen saját gyakorlatunkból származik. 

A két témakör haladási üteme a lehetőségekhez képest össze van hangolva. Bár ennek nincs 

különösebb jelentősége, mivel a rendezői gyakorlat automatikusan lehetővé teszi és 

megköveteli a jelenségek szerteágazó körének együttes szem előtt tartását, a konkrét 

előadások megbeszélésén, elemzésén alapuló színházismereti tananyag pedig szintén 

bármilyen konkrét kérdés megtárgyalását lehetővé és szükségessé teszi, ha az adott 

előadásban azzal a jelenséggel találkozunk. 

A rendezési gyakorlatok fokozatosan táguló horizontú feladatok formájában feldolgozzák a 

színházi előadások létrejöttének teljes technológiáját: a darabválasztástól a színészvezetésen 

keresztül a technikai feladatkörökig. Ez annál is könnyebb, mivel a növendékek a főtárgyi 

órákon maguk is a személyiségfejlesztés, ízlésfejlesztés és a színészi munka gyakorlati 

kérdéseivel foglalkoznak, és – legalábbis improvizációs szinten – állandóan produktumokat 

hoznak létre, amelyek színvonalát folyamatosan reflektálják is. 

A színházismeret területén ugyanez fogalmi–esztétikai és történeti ismeretekkel is bővül. A 

fokozatosságot szem előtt kell tartani: kezdetben átfogó szempontokból kell az élmény felől 

megközelíteni az esztétikai és történeti jelenségeket, a tanulmányok végére a pontos fogalmi 

meghatározásokig, az átfogó történeti szemléletig és a meggyőzően tartalmas elemzésekig 

kell eljutni. Ebben a lehetőségekhez képest igénybe vesszük meghívott szakemberek szellemi 

segítségét is. 

Az utolsó két évfolyam mindkét résztantárgy esetében a szintetizálás alkalma. Itt különösen – 

de már az előző évfolyamokon is – alkalom nyílik kisebb lélegzetű írásos elemezések, 

dolgozatok készítésére, bár ez nem tantervi követelmény, még a továbbképző végén sem. 

 

 

Értékelés 

Ezeknél a tantárgyaknál önként adódik, hogy az értékelés legfőbb és általános formája a 

diáktársak és a tanár folyamatos szóbeli értékelése. Mivel osztályzatot a tantárgyból nem 

kapnak, célszerű a félévenkénti összefoglaló tanári értékelés (a csoport tevőleges 

bevonásával), ajánlott dolgozatok készítésének szorgalmazása is (nem tantervi követelmény), 

és amennyiben ilyenek készülnek, azok (tényleges értékük függvényében) nyilvánvalóan 

jelentősen befolyásolják a félévi értékelés eredményét is. Mindenesetre az ilyen személyes 

szorgalmi produktumok eredményei kiemelt szerepet érdemelnek az általános értékelésben és 

minősítésben, és pl. a tárgyat tanító tanár, a tanszakvezető vagy az iskola vezetője év végén a 

törzslapra és a bizonyítványba kerülő dicséretet adhat.  

 

A színházismeret tantárgy művészeti záróvizsga vizsgakövetelménye 

 A vizsga részei: szóbeli vizsgarész.  

 A szóbeli vizsga időtartama: 10 perc. 
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A vizsga tartalma  

 Előadáselemző esszé   

A tanulónak a szaktanár által megadott szempont(ok) szerinti előadáselemző esszét kell 

készítenie egy  

hivatásos  társulat  vagy  színházi  műhely  választott előadásáról.  Az  esszét  a  szóbeli  

vizsgarész  

megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell nyújtania a vizsgát szervező intézménynek. 

A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata megfelelt. 

 A színházismeret szóbeli vizsga tartalma  

A vizsga tartalma a tanuló  előadáselemző  dolgozatához,  illetve  a  gyakorlati  

vizsgaprodukciójához  

(jelenet vagy előadás) kapcsolódva: 

 a színházi  előadások  összetevői,  kapcsolatuk  és  szerepük  az  előadásban,  az  

összetevők jelentéshordozó szerepe, 

 színpadtípusok, 

 színházi stílusok, műfajok, 

 a színházi előadások létrejöttének folyamata, 

 ontosabb színházi mesterségek, 

 a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 

folyamatában. 

 

A vizsga értékelése  

Az előadás elemző esszé értékelésének általános szempontjai  

 a feladat megértése, 

 az ismeretek gazdagsága,  

 a téma kidolgozottsága, 

 megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 

A színházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

 a kérdés megértése, 

 az ismeretek gazdagsága, 

 a téma kifejtettsége, 

 a kifejezés pontossága, érthetősége. 

 

 

Tankönyvek és ajánlott irodalom 

Gyakorlat- és példaanyag (Rendezés) 

 Ruszt József: Színészdramaturgia és színészmesterség. Népművelési Propagandairoda, 

1969 

 Nánay István szerk. A színésznevelés breviáriuma, 1–2. Népművelési Intézet, 1982 

 Rudas János: Delfi örökösei. Gondolat, 1990 

 Vlagyimir Levi: Az önismeret művészete. Gondolat–Mir, 1983 

 Konsztantyin Sztanyiszlavszkij: A színész munkája. Gondolat, 1988 

 Mihail Csehov: A színészhez. A színjátszás technikájáról. Polgár, 1998 

 Eugenio Barba: A kísérletek színháza. Színháztudományi Intézet, 1965 
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Szabadon választható tantárgy 

 

A tantárgy tanításának célja 

 otthonos mozgás, és érvényes, működtethető szemlélet általában a művészetek 

befogadása és gyakorlása területén, 

 különösen pedig azon művészeti ágakban, amelyekkel az iskolában a gyakorlatban is 

foglakoznak a növendékek, 

 pontos esztétikai és történeti fogalmak, szemlélet alkotása, és ezek kommunikálásának 

készsége, 

 a művészi alkotások esztétikai formában realizálódó üzenetének és morális 

sugallatainak felfogása, megfejtése,  

 megértésen alapuló tolerancia a különféle művészeti törekvések felfogásában és 

befogadásában, 

 példák felmutatásával kedvébresztés a próbálkozásra, kísérletezésre saját művészeti 

gyakorlatukban. 

 

Folyamatkövetelmények 

A növendékek mozogjanak otthonosan a művészet és a mindennapi élet összefüggéseinek 

problémáiban. Ismerjék azoknak az elképzelésnek a lényegét és típusait, amelyek a művészet 

létrejöttének, funkcióinak és működésének, jelentőségének magyarázatára születtek. Ismerjék 

az ősi természetszemlélet, a mitológiák és vallások összefüggését a mindenkori művészeti 

megnyilvánulásokkal. Ismerjék a mágikus gondolkodás lényeges elemeit és ezek jelentőségét 

a művészi tevékenység genezisében. Ismerjék fel a metaforikus, szimbolikus megnyilvánu-

lásokat a művészi aktusok bármelyikében és a mindennapi életben is. Értsék a pap, sámán stb. 

szerepét az ősművészeti megnyilvánulásokban. Legyenek tisztában a jelek és jelrendszerek 

működési modelljével. Tudjanak jelszerű elemeket elkülöníteni az egyes műalkotásokban. 

Ismerjék a barlangrajzok és egyéb ősművészeti megnyilvánulások létrejöttére vonatkozó 

hipotéziseket, a rítusok szerepét a művészet megszületésében. Észleljék mindezen jelenségek 

továbbélését az antikvitásban. 

Ismerjék a műalkotások befogadásának legfontosabb feltételeit, jellemzőit, lélektani és 

szociológiai körülményeit. Nagy vonalakban lássák át mindezt  történeti vetületben is. 

Ismerjék föl a közönség szerepének jelentőségét a művészeti szokások, ízlés viszonylagosan 

autonóm fejlődésében. Igazodjanak el a legalapvetőbb művészeti kategóriák világában, 

ismerjék e kategóriák pontos fogalmi tartalmát és ezt tudják kamatoztatni konkrét művészeti 

jelenségek és egyes művek elemzésében is. 

Váljon tudatosabbá művészetszemléletük, elemző figyelmük. Rendeződjék bennük tudatosan 

felismert esztétikai struktúrákká a spontán művészi élmény. Ennek nyomán fejlődjön, 

finomodjon ízlésük, ismereteiket és elemzőkészségüket kamatoztassák gyakorlati művészeti 

tanulmányaikban. Kísérleteikben, művészi próbálkozásaikban kamatoztassák elméleti 

felkészültségüket. Becsüljék meg a művészeti és művészetelméleti hagyományt, mélyüljön 

konstruktív kritikai készségük és érzékük. 

Ismerjék az ősi, a keleti és a nyugati világszemlélet és művészetfelfogás lényegét, 

hasonlóságait és különbségeit. Át kell látniuk a közösségi és individuális beállítottságú 

művészetszemlélet lényegét, különbségeit és ezek következményeit az egyes művekre, 

alkotókra, korszakokra, művészeti ágakra stb. Ismerjék meg a kollektív és az individuális 

művészetszemlélet talaján kibontakozó művészeti törekvések fő történeti vonulatait, 

jellemzőit, logikáját a kezdetektől máig. 
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Kimeneti követelmények: az alapfok elvégzését követően a növendékek legyenek 

képesek: 

 türelmesen, érdeklődéssel és élvezettel megismerni élő és felvételen rögzített műveket 

a legkülönfélébb művészeti ágakból, 

 felismerni a műalkotások által közvetített tartalmi és morális értékékeket. 

ismerjék 

 a művészet és saját művészeti águk legfontosabb műveit, alkotóit, 

 az esztétikai formálás célját, lehetőségeit, kifejezőeszközeit, 

 a hatás elérésének az esztétikai értékhez viszonyított ízléshatárait, 

 a művészet eredetére és történetére vonatkozó legfőbb megállapításokat. 

 

Kimeneti követelmények: a tantárgyi program elvégzését követően a növendékek 

legyenek képesek (az előbbieken kívül) 

 felismerni azokat az esztétikai (formai, kompozíciós, dinamikai stb.) eszközöket, 

amelyeken keresztül a műalkotások által közvetített tartalmi és morális értékek 

megnyilvánulnak, 

 felismerni a művek stílusát (műfaji és korstílusát), elhelyezni őket a történeti 

folyamatban, világosan felismerni történeti értékeiket vagy értéktelenségüket. 

ismerjék (az előbbieken kívül) 

 a művészet és saját művészeti águk legfontosabb műveit, alkotóit, 

 a művek megértéséhez, elemzéséhez és ennek kommunikálásához szükséges 

mértékben az esztétika fogalomtárát, 

 saját művészeti águkban a napi gyakorlati munkájukhoz szükséges mértékben az adott 

művészet fogalomtárát. 

Tananyag 

 

Az alapfok 1–2. évfolyamának tananyaga 

 Szertartások az ősi kultúrákban 

 Az áldozati és szertartásos motívumok továbbélése a mindennapokban és a művészet 

története folyamán 

 A helyettesítés (virtualitás) a kultúra egészében – Mesék, mondák, legendák 

 Rítus és színjáték 

 Jelek és jelképek – a kontextus 

 A kultúra területei és legfőbb jellemzői – mágia, rítusok, vallás; családi kötelékek; 

termelés, életmód, csere; egyén és csoport; a kommunikáció 

 Művészeti ágak, műnemek és műfajok a különféle művészeti ágakban  

 A film műnemei és műfajai 

 Színházi műnemek és műfajok 

 A görög színház és dráma 

 Közösségi színházi műformák a középkorban 

 Az Erzsébet-kori színjátszás és dráma (Shakespeare) 

 A bécsi klasszika zenéje (Haydn, Mozart, Beethoven) 

 

Az alapfok 3–4. évfolyamának tananyaga 

 A romantika színháza és az olasz nagyopera 

 Valóságelvű irányzatok: felvilágosodás és klasszicizmus, nagyrealizmus, naturalizmus 

 Teljességelvű irányzatok: romantika, szimbolizmus, sci-fi 
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 A naturalizmus színháza és a verista opera 

 Az idő és a tér az egyes művészeti ágakban – zene, építészet, kép (festmény és fotó), 

film, irodalom 

 A japán színház 

 A film valóságossága és virtualitása 

 A film kompozíciója és kifejezőeszközei 

 A színpadi kompozíció és a hatás – a színház tér- és időkezelése 

 A filmburleszk (Chaplin, Buster Keaton) 

 A monumentális némafilm 

 A gépember a filmen (expresszionizmus) 

 A szórakoztató színház 

 A szórakoztató film 

 Az alkotó küzdelme az anyaggal (téma, alapanyag, történet, tartalom, struktúra, fikció, 

dokumentum, műszerkezet) 

 

Az alapfok 5–6. évfolyamának tananyaga 

 Az áldozati és szertartásos mozzanatok továbbélése a művészet története folyamán és 

a kortárs művészi, valamint a mindennapi megnyilvánulásokban – családi rítusok; 

termékenységvarázslás és halottkultusz; beavatás és erősorrend 

 A rítusok összefüggése a természetszemlélettel, a mágia 

 Helyettesítés (virtualitás) a kultúra egyes területein – mimikri; játék; rítusok és 

művészet 

 A pap mint küldött: közvetítő az anyagi és szellemi világ között 

 A kultúra területei és legfőbb jellemzői – munkamegosztás és vezetés; rend és 

igazságszolgáltatás; a manipuláció 

 A római tragédia és vígjáték 

 Közösségi művészeti korszakok: őskor, ókor, középkor 

 Az individualizálódás kezdete: a reneszánsz 

 A barokk zene (Vivaldi, Bach, Händel, Purcell) 

 A barokk prózai és zenés színház 

 A commedia dell’arte  

 A közösségi és individuális magasművészet végleges kettéválása a 18–19. században 

 A bécsi romantika zenéje (Schubert, J. Strauss) 

 A klasszicizmus színháza (Lessing, Goethe, Corneille, Racine, Molière) 

 A romantika színháza (Wagner és a Gesammtkunstwerk) 

 A zenés színház (opera, operett) 

 

A továbbképző 7–8. évfolyamának tananyaga 

 A művészet önmaga iránti érdeklődésének túlsúlya – a szecesszió, avantgard, 

neoavantgard 

 Valóságelvű irányzatok: impresszionizmus, konstruktivizmus, Bauhaus, pop art, 

szuperrealizmus 

 Teljességelvű irányzatok: szürrealizmus, kompjuterművészet 

 A naturalizmus és a szimbolizmus színháza (Ibsen, Csehov) 

 Az idő és a tér a filmen és a színházban 

 Az ősi keleti kultúrák ember- és művészetszemlélete 
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 A vizuális illúzió: a mozgókép 

 Idő a filmen 

 Tér a filmen 

 A színház tér- és időkezelése – dramaturgiai rendszerek, stílusok 

 Film és színház 

 A monumentális némafilm (német, szovjet) 

 A film realista irányzatai (francia, olasz, lengyel) 

 Az 1960 utáni magyar film és alkotói  

 Az alkotó küzdelme az anyaggal – tartalom és forma, ismétlés, szekvencia, variáció és 

más formálási eszközök 

 Virtuális átélés és önismeret – a katarzis 

 

A továbbképző 9–10. évfolyamának tananyaga 

 Rituális mozzanatok a kortárs színházban, képzőművészetben, filmen 

 A helyettesítés mint a metafora alapja 

 A metafora: a művészet alapkategóriája 

 A kultúra sajátos területe: a művészet 

 Shakespeare-drámák (elemzések: Jan Kott) 

 A commedia dell’arte reformja: az individuális jellemvígjáték (Goldoni) 

 Akadémizmus, populáris és magasművészet 

 Naturalizmus és realizmus (Sztanyiszlavszkij) 

 Film és színház – hasonlóságok és különbözőségek 

 Expresszionizmus és szürrealizmus a filmen (Buñuel) 

 A film realista irányzatai – skandináv, japán, francia új hullám, amerikai 

 A csalódottság filmművészete (csehszlovák groteszk, Antonioni, Pasolini, Fassbinder, 

Wenders, Jarmusch) 

 Posztmodern az egyes művészeti ágakban 

 A gesztikus színház (Artaud, Brecht, Grotowski) 

 Az 1945 utáni világszínház irányzatai és alkotói 

 Az alkotó küzdelme az anyaggal – élmény és mű 

 A műalkotás érzelmi, gondolati, morális és esztétikai hatása 

 

 

Pedagógiai megfontolások  

A tantárgy formája: szeminárium. Ez azt jelenti, hogy elsősorban nem ismeretek közvetlen, 

elsődleges megszerzéséről van szó, hanem a már megszerzettek feldolgozásáról, 

gyakorlásáról, mélyítéséről és szélesítéséről, átstrukturálásáról, illetve újabb jelenség- és 

műértelmezésekkel, műelemzésekkel való kiegészítéséről.  

Miután a tananyag felépítése koncentrikus tárgyalásmódot követ, különféle művészeti ágakkal 

foglalkozó és különböző évfolyamba járó növendékek együttes tevékenységéről is szó lehet. 

Hiszen a koncentrikus felépítés lehetővé teszi, sőt: meg is követeli a szüntelen ismétlést. 

(Ennek következtében a tananyagot 2 évfolyamonként tagoltuk.) 

A feldolgozás módját illetően a szemléltető anyagot megelőző, gondolatébresztő, 

problémafelvető rövid bevezető éppúgy megtalálható a módszerek között, mint a vita, a 

növendéki beszámoló vagy a fakultatív témadolgozat. Ezeknek még az arányát sem lehet 

előre és elméletileg eldönteni: ebben mindig az aktuális csoportösszetétel, a tárgyalt konkrét 
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téma és a párhuzamosan folyó gyakorlati tanulmányok pillanatnyi állapota és konkrét céljai a 

mérvadóak. 

 

Értékelés 

Az értékelés legfőbb és általános formája itt kiváltképpen a diáktársak és a tanár folyamatos 

szóbeli értékelése. Mivel osztályzatot a tantárgyból nem kapnak, célszerű a félévenkénti 

összefoglaló tanári értékelés (a csoport tevőleges bevonásával), ajánlott dolgozatok 

készítésének szorgalmazása is (nem tantervi követelmény), és amennyiben ilyenek készülnek, 

azok (tényleges értékük függvényében) nyilvánvalóan jelentősen befolyásolják a félévi 

értékelés eredményét is. Mindenesetre az ilyen személyes szorgalmi produktumok 

eredményei kiemelt szerepet érdemelnek az általános értékelésben és minősítésben, és pl. a 

tárgyat tanító tanár, a tanszakvezető vagy az iskola vezetője év végén a törzslapra és a 

bizonyítványba kerülő dicséretet adhat.  
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A színjáték tanszak képzési struktúrája – 2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

A képzés tanszakai: 

 színjáték tanszak 

 

 

SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

 

 

Óraterv (óraszámok heti bontásban) 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 

Drámajáték 

Színjáték 
2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 3 3 

Kötelező tantárgyak 

Beszédgyakorlatok 

Mozgásgyakorlatok 

  

0, 5 

0, 5 

0, 5 

0, 5 

0, 5 

0, 5 

0, 5 

0, 5 

0, 5 

0, 5 

0, 5 

0, 5 

1 

1 

1 

1 

  

Kötelezően 

választható 

tantárgyak   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható 

tantárgyak (2) (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 2-

(4) 

2-

(4) 

4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Megjegyzés: a fenti táblázat Összesen rovatában az első számok a minimális óraszámra, míg a 

második helyen szereplő dőlt számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges 

időre utalnak. 

 

A képzés tantárgyai 

 

Főtárgy: 

 drámajáték (2) + (1–6. évfolyam), 

 színjáték (7–10. évfolyam). 

Megjegyzés: a főtárgy neve ott és akkor változik, amikor a színjáték nevelésben való 

felhasználása – a drámai-színházi nevelés – mellett hangsúlyossá válhat a színházi (technikai) 

képzés. 

 

Kötelező tantárgyak: 

 beszédgyakorlatok (1–8. évfolyam), 

 mozgásgyakorlatok (1–8. évfolyam). 
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Kötelezően választható tantárgyak: 

Megjegyzés: A 7–8. évfolyamon a kötelező tantárgyak magas óraszáma miatt nincs választási 

kötelezettség (az alábbi tantárgyak – természetesen – választhatók). 

 vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható), 

 tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható), 

 kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható), 

 színházismeret (a 3. évfolyamtól választható), 

 beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható). 

 

Szabadon választott tantárgyak (a helyi igények és lehetőségek függvényében) 

Néhány javaslat 

 színháztörténet (az 5. évfolyamtól), 

 színháztechnika (szcenika) (a 7–10. évfolyam), 

 dramaturgiai-rendezői ismeretek (9–10. évfolyam), 

 drámajáték-vezetői ismeretek (9–10. évfolyam). 

 

 

A színművészeti tanszak oktatás általános fejlesztési követelményei: 

 

Készítse fel a tanulót 

 drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, 

 különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

 színházi improvizációra, 

 karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

 egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

 különféle szerepek megformálására, 

 a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

 más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás 

során, 

 színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 

 a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

 a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, 

 a színházi műfajokat, 

 a szöveg- és előadáselemzés szempontjait, 

 a színészi játék alapvető iskoláit, 

 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

 a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 

 napjaink színházi struktúráját. 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

 

1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

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

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével kell meghatározni. 

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

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása. 

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

amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor 

szerepel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből kiválasztott három különböző 

gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt egy gyakorlatsort 

kell elvégezniük a tanulóknak csoportos formában, a szaktanár irányításával. 

 

Vizsgatantárgyak a színjáték tanszakon 

 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

 drámajáték, 

 beszédgyakorlatok vagy mozgásgyakorlatok. 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

 színjáték, 

 egy választott tantárgy az alábbiak közül 

o beszédgyakorlatok, 

o mozgásgyakorlatok, 

o vers- és prózamondás, 

o tánc- és mozgásszínházi tréning, 

o kreatív zenei gyakorlat, 

o színházismeret, 

o beszédtechnika. 

Színjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a 

tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint 

amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi 

követelményeknek eleget tett. 

 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet 

eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán vers- 

és prózamondás, kreatív zenei gyakorlat vagy beszédtechnika tantárgyakból megszerzett 

művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés 

adható. 

 

4. Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 
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Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga. 

Színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgásgyakorlatok tantárgyból előrehozott 

záróvizsga, bábjáték tanszakon beszéd és ének tantárgyból előrehozott alapvizsga 

szervezhető. 

 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

A színházismeret és bábszínházismeret vizsgatantárgyak osztályzatát az előzetesen elkészített 

írásbeli feladat és a szóbeli vizsgarész osztályzatának számtani közepe adja. Ha az 

átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső osztályzatának 

meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata 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. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 

csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

A drámajáték tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei 

 

A drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, 

képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanuló 

érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, 

illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók 

szocializációjának folyamatát. 

A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a színház értő 

befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül tanulótársaival 

együtt drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

 figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre, 

 társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére, 

 a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára, 

 a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben, 

 érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív alkalmazására, 

 érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására, 



112 

 

 

 tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra, 

 pontos és érzékletes szerepjátékra társaikkal és egyénileg, 

 kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, 

 saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 

érzékelésére, a tér kreatív használatára, 

 egyre növekvő intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a szerepjátékokban, 

csoportos improvizációkban, 

 különböző – felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt – érzelmek verbális, 

vokális, mozgásos, mimikai és a társművészetek eszköztárát is bevonó eszközökkel 

történő kifejezésére, 

 összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és mozgásformák 

együttes alkalmazásán keresztül, 

 a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében. 

 Ismerje 

 saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát, 

 a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez 

irányú fejlettségének mértékét, 

 a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára 

ez irányú fejlettségének mértékét, 

 figyelme tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett feladatvégzés 

feltételeit, 

 társai, önmaga és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek szerepét a 

szerepjátékok során és az improvizációkban, 

 a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta lehetőségeket, 

használatuk lehetséges módjait, 

 az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való 

kapcsolatában, 

 az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a szerepjátékokban, 

 a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit, 

 összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és mozgásformák, 

illetve a szerepjáték lehetőségeit, 

 a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, 

gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében. 
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A drámajáték tantárgy vizsgakövetelményei 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Drámajáték 

 improvizáció 2-3 perc 

 színpadi produkció 

jelenet 3-5 perc 

vagy 

előadás 15-25 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. 

A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort 

kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. Az egyes 

tételeknek tartalmaznia kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. 

A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen 

húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. 

A felkészülési idő 5 perc. 

 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy 

szerkesztett játék lehet. 

A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni 

színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett 

képességeiről, jártasságáról. 

 

3. A vizsga értékelése 

A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Improvizáció: 

 az instrukciók megértése, követése, 

 együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése), 

 színpadi jelenlét, 

 figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, 

szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből), 

 sűrítés képessége, 

 a jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés), 

 a színjáték intenzitása, 

 színjátszói kifejezőeszközök, 
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 karakterábrázolás (a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, karakter tartása). 

Színpadi produkció: 

 a színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése, 

 együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok a partner felé, 

közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus 

kialakítása, tartása), 

 figyelem, koncentráció, 

 színpadi jelenlét, 

 ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás), 

 a színjáték intenzitása, 

 színjátszói kifejezőeszközök, 

 karakterépítés (a karakter tartása, tipikus jegyeinek kiemelése), 

 atmoszférateremtés. 

 

 

A beszédgyakorlat tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei 

 

A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 

természetessé válásához és maradásához, az adottságaiknak és képességeiknek megfelelően – 

dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – könnyen érthetővé és élvezhetővé 

fejlesztéséhez. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

 a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságainak legjobban 

megfelelő beszédállapot elérése érdekében, 

 a követendő és az elvetendő beszédpélda felismerésére hallás alapján, 

 a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére mások és saját 

beszédében. 

Ismerje 

 a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat, 

 légző-, hang- és artikulációs játékokat, gyakorlatokat hangokkal, mechanikusan sorolható 

szavakkal és irodalmi szövegekkel, 

 a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat, 

 az általában érvényes hangsúlyszabályokat, 

 az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét. 

 

Követelmények a tantárgyi program elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) 

 ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására, 

 dramatikus és színpadi munkájában az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására. 

Ismerje (az előbbieken kívül) 

 a beszéd dallamának változatait és kifejező hatását, 

 a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó), 

 a szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit. 
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A beszédgyakorlat tantárgy vizsgakövetelményei: 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 

Beszédgyakorlatok 

 csoportos gyakorlatsor  10-20 perc 

 egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 2-3 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 

 

Csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által 

kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok 

A szó- és mondathangsúly, a hanglejtés, valamint a hangsúly- és hanglejtés-variációk köréből 

a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatok. 

A szaktanárnak 10 tételből álló tételsort kell összeállítania egyénileg elvégezhető 

feladatokból. 

 

3. A vizsga értékelése 

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

 koncentráció, 

 együttműködés. 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 

Beszédgyakorlatok 

 csoportos gyakorlatsoR 10-20 perc 

 egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 3 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 

 

Csoportos gyakorlatsor 
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Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által 

kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 

Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés szabályainak 

alkalmazásával. 

A felolvasásra szánt szöveget a szaktanár jelöli ki. 

 

3. A vizsga értékelése 

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai 

 

Csoportos gyakorlatsor: 

 gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

 koncentráció, 

 együttműködés. 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat (blattolás): 

 a szöveg tagolása, 

 a hangsúlyszabályok alkalmazása, 

 a hanglejtésszabályok alkalmazása, 

 a lényeg kiemelése, 

 érdekesség. 

 

 

A mozgásgyakorlat tantárgy célja, feladatai, szakmai követe lényei: 

A tantárgy célja 

 a tanuló felkészítése a csoportos dráma- vagy színjáték-foglalkozásokon történő 

részvételre; 

 az alapvető technikai elemek, a bemelegítés részeinek és folyamatának elsajátíttatása 

és elméleti megismertetése; 

 a próbaállapot elérése csoportkohéziós, speciális mozgásos feladatok, illetve a 

koncentrációt és a kondíciót fejlesztő gyakorlatok révén; 

 az esetleges sérülésektől, az ütközéstől, eséstől, az érintéstől való félelem, illetve 

tartózkodás kialakulásának megelőzése, elkerülése vagy feloldása a mozgás 

eszközeivel. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

 a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére, 

 a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során, 

 általános bemelegítés megtervezésére és levezetésére. 

Ismerje 

 a bemelegítés menetének élettani hatásait, 

 a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, 

 a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módozatait. 
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Követelmények a tantárgyi program elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) egy adott színházi feladatnak megfelelő 

mozgástréning összeállítására, körültekintő levezetésére. 

Ismerje 

 a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, tréningstílusokat, 

 a mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében. 

 

 

A mozgásgyakorlatok tantárgy vizsgakövetelményei 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Mozgásgyakorlatok 10-20 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

 

Csoportos gyakorlatsor 

Bemelegítő, térformáló, térérzékelő, dinamikai, egyensúly- és vezetéses, bizalom-, ugrás-, 

esés- és talajgyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított 

gyakorlatsor. 

 

3. A vizsga értékelése 

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat, mozgásritmus, 

mozgáskoordináció, együttműködés). 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Mozgásgyakorlatok 10-20 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

 

Csoportos gyakorlatsor 

Lépés-, járás-, futás-, ugrás- esés-, talaj-, emelés- és támaszgyakorlatok, dinamikai 

gyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

 

3. A vizsga értékelése 

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai 

 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 
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 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat, mozgásritmus, 

mozgáskoordináció, együttműködés). 

 

A színjáték tantárgy célja, feladat, szakmai követelményei 

 

A színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is elsősorban a 

színjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a színjátékon keresztül 

történő önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak elsajátítására, valamint a színházi szakmák 

tevékenységi körének megismerésére. Törekednünk kell arra, hogy az oktatást a tanulók 

életkori sajátosságaihoz, adottságaihoz, és képességeihez igazítsuk. Mindez természetesen 

nem azt jelenti, hogy a képzéssel szemben ne lennének tartalmi és formai vonatkozású 

minőségi követelmények. Éppen ellenkezőleg: a színjáték főtárgy tanításán keresztül a 

tanárnak arra kell törekednie, hogy a fiataloknak a színházi és színjátékos ismereteket a 

számukra legérvényesebb és leghatékonyabb módon közvetítse. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

 a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

 karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

 egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

 más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során, 

 színházi improvizációra, 

 különféle szerepek megformálására, 

 drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, 

 színházi előadások elemzésére, értékelésére, 

 a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

 a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a valóságot. 

Ismerje 

 a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

 az alapvető színházi szakkifejezéseket, 

 a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat, 

 a szöveg- és előadáselemzés szempontjait és módszereit, 

 a színészi játék alapvető iskoláit, 

 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

 a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját. 

 

A színjáték tantárgy vizsgakövetelményei 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Színjáték 

 improvizáció 3-5 perc 

 színpadi produkció 

jelenet 5-7 perc 

vagy 

előadás  15-40 perc 
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2. A vizsga tartalma 

A színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. 

 

A szaktanárnak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz kétfős 

improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg 

nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni a 

jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. 

A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen 

húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. 

Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján variációk bemutatását kéri. 

A felkészülési idő 5 perc. 

 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy 

szerkesztett játék lehet. 

A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell 

közreműködnie. 

 

3. A vizsga értékelése 

A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Improvizáció: 

 Az instrukciók megértése, követése, 

 a színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság), 

 együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése, 

rugalmasság – reakció váratlan történésekre), 

 stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes 

stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes elemek – 

gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás – egysége), 

 figyelem, koncentráció, 

 karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága), 

 a színjáték hitele (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a figurák közti 

viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása), 

 az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépítés, 

sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok), 

 atmoszférateremtés, 

 színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás, 

 fantázia ötletesség, humor. 

 

Színpadi produkció (előadás, jelenet): 

 koncentráció, figyelem, 

 együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak 

elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal 

összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása), 
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 hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, 

személyessége, életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti viszonyok, 

viszonyváltozás érzékletes ábrázolása), 

 a játék intenzitása, 

 karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé 

tétele), 

 stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő 

színjátékos kifejezőeszközök), 

 ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó 

tempóváltás), 

 feszültségteremtés, 

 atmoszférateremtés. 

 

 

Színházismeret tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei: 

 

A tantárgy a színjáték tanszak célkitűzései közül minél több élő és felvett színházi előadás 

megtekintésére, a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív 

szókincsének bővítésére nyújt kiemelt lehetőséget. A tanszak általános célkitűzéseinek 

szellemében a tantárgy lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók felkészült nézőkké, tudatos 

színjátékosokká váljanak. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

 felismerni, hogy saját befogadói élményeiket milyen színházi hatások befolyásolják, 

 a színházi előadással kapcsolatos élményeiket, véleményüket világosan, érvekre 

támaszkodva megfogalmazni, 

 a megismert fogalmi készlet alapján megfogalmazni egy-egy színházi előadás 

legfontosabb sajátosságait, jellegzetességeit, 

 a mások által készített előadások tanulságait saját tevékenységükre (is) adaptálni, 

 a saját csoportjuk által létrehozott előadások sajátosságait leírni, 

 az előadás készítése közben felmerült problémákat összefüggésbe hozni a színházi előadás 

általánosabb problémáival. 

Ismerje 

 azt az alkotói folyamatot, amelyben egy-egy értékes előadás létrejön, 

 a legfontosabb „színházi mesterségeket”, 

 az előadás különböző közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói 

folyamatban, 

 azt, hogy saját tevékenységének hol a helye, továbbá mi a szerepe az egész előadás 

hatásmechanizmusában, 

 a színházi előadás legfontosabb alkotórészeit, legyen tudatában annak, hogy ezek az 

elemek miként kapcsolódnak egymáshoz, hogyan képesek befolyásolni a nézői élményt, 

 a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfontosabb elemeit. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) 
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 felismerni egy-egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeit, azok sajátosságait, 

felhasználási, kapcsolódási módját, 

 a színházi előadást a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, illetve formai) 

konvenciórendszer szerint vizsgálni, értékelni, 

 a megismert fogalmi készletet saját csoportja színházi tevékenységére is alkalmazni, azaz 

a saját munkája során felmerülő problémákra elméletileg is reflektálni, 

 egy-egy színházi előadást átfogóan értékelni, eljutni az előadás jellemzőinek leírásától, 

összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezésig. 

Ismerje (az előbbieken kívül) 

 a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit, 

 a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátosságait, 

felhasználási lehetőségeit, 

 a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat, azok 

meghatározásait, kapcsolódásukat, továbbá helyüket, szerepüket a különféle színházi 

konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, irodalmi, esztétikai fogalmakkal való 

összefüggéseiket, 

 az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői 

élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését. 

 

Színházismeret tantárgy vizsgakövetelményei 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli vizsgarészből áll. 

 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Színházismeret 10 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

 

Előadáselemző esszé 

A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról előadáselemző esszét 

kell készítenie. Az előadás hivatásos társulat, színházi műhely vagy diák- illetve 

gyermekszínjátszó csoport választott előadása lehet. Az esszét a szóbeli vizsgarész 

megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell nyújtania a vizsgát szervező intézménynek. 

A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata megfelelt. 

 

A színházismeret szóbeli vizsga tartalma 

A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból húz a vizsgán. A 

tételek tartalma az alábbiakra épül: 

 a színházi előadások összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadásban, az összetevők 

jelentéshordozó szerepe, 

 színpadtípusok, 

 színházi stílusok, műfajok, 

 a színházi előadások létrejöttének folyamata, 

 fontosabb színházi mesterségek, 

 a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 

folyamatában. 

 

3. A vizsga értékelése 
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Az előadáselemző esszé értékelésének általános szempontjai: 

 a feladat megértése, 

 az ismeretek gazdagsága, 

 a téma kidolgozottsága, 

 megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 

 

A színházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a kérdés megértése, 

 az ismeretek gazdagsága, 

 a téma kifejtettsége, 

 a kifejezés pontossága, érthetősége. 

 

A vers- és prózamondás tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei 

 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tantárgy megismertesse a tanulókkal 

 azokat a pódiumon előadható népköltészeti és (különböző stílusirányzatokhoz, 

műfajokhoz tartozó) irodalmi alkotásokat, amelyek a mindenkori tanulók érdeklődésére 

számot tarthatnak, előadhatóak és üzenethordozóak, 

 azokat az eljárásmódokat és műelemzési metodikákat, kommunikációs folyamatokat, 

amelyek eredményeként eljuthatnak a művek üzenetének megfejtéséhez és a helyes 

közvetítéshez, 

 a művészi beszédnek és a nonverbális kifejezésnek azokat az eszközeit, amelyek tudatos 

működtetésével a tanuló a közönség számára is élménnyé transzponálhatja a megszólaltatott 

művet, 

 a különféle előadói stílusirányzatok jellegzetességeit és markáns képviselőik jeles 

teljesítményét, 

 a szónoki beszéd, előadás dramaturgiáját, eszközeit és fogásait, 

 a szerkesztés szabályait, a színjátékká formálás törvényszerűségeit, 

 a szakrális és profán szertartásokat és azok összetevőit, 

 a pódiumi rendezés eszközeit, a látvány, akusztika és térszervezés lehetőségeit; 

továbbá ösztönözze a tanulókat arra, hogy 

 műveket válogassanak, irodalmi műsort szerkesszenek, szertartásjátékot komponáljanak, 

 faggassák, elemezzék a műveket, nekik és koruknak szóló üzenetet keresvén bennük, 

 próbálják ki önmagukat különféle nyilvános fórumokon, vers- és prózamondó 

versenyeken, 

 vegyenek részt kommunikációs készségüket fejlesztő drámapedagógiai 

gyakorlatozásokon, 

 járjanak előadóművészi estekre, szertartásokra, oratórikus előadásokra, s keressék az 

alkalmat, hogy minél több ilyen témájú lemezt és videót hallgassanak, nézzenek. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

 alkalmazni a légző, artikuláló, beszédtechnikai gyakorlatokat, 

 alkalmazni a művészi beszéd és a testnyelv kifejező eszközeit, hogy az olvasás során 

megértett költői, írói üzenetet sajátjukként tudják átadni a hallgatóknak, a közönségnek, 

 a szöveget elemezni és azt megfogalmazni, miért fontos neki a választott alkotás, és mit 

kíván azzal üzenni a befogadónak, 
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 előadni kb. 20 szabadon választott művet, önállóan és verskompozícióban is (verset és 

prózát – népköltészeti és különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz tartozó irodalmi 

alkotásokból válogatva), 

 egymás teljesítményét elemezni, körültekintően értelmezni. 

Ismerje 

 azokat az irodalmi kommunikációs módszereket, amelyek segítségével képes megfejteni a 

szöveg rejtett, metaforikus üzenetét, 

 a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket (azok érzelmi-gondolati és 

eseményes-cselekményes voltának függvényében), 

 azokat az improvizatív, kreatív gyakorlatokat, amelyeket az előkészület stádiumában 

játszanak a kommunikációs készség fejlesztése érdekében, 

 a hatásos előadói beszéd komponenseit, készítésének és előadásának szabályszerűségeit. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) 

 megfogalmazni szóban és írásban, hogy az adott mű megírására miféle gondolati, érzelmi 

szándék késztette a költőt, írót, s mi az, ami a közvetítő-előadót inspirálja a mű 

tolmácsolására, 

 újabb műveket megszólaltatni, 

 megalkotni szerkesztésen alapuló egyszemélyes színjátékukat, továbbá partner 

segítségével pódiumi térbe helyezni azt (az oratórikus rendezés kívánalmai szerint). 

Ismerje (az előbbieken kívül) 

 a szerkesztés dramaturgiai és rendezői szabályait, s legyen képes azokat alkalmazni saját 

szerkesztői, rendezési gyakorlatában, 

 a szertartás funkcióját, szertartásokat, a szertartás-játék összetevőit, s mindezek 

alkalmazási lehetőségeit, módjait, 

 a szertartás-színház jeles hivatásos és amatőr produkcióit. 

 

 

 

A vers- és prózamondás tantárgy vizsgakövetelményei  

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Vers- és prózamondás 

 szerkesztetlen összeállítás5-7 perc 

vagy 

 szerkesztett összeállítás 10 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és bemutatnia 

egyéni produkcióját. 

 

Szerkesztetlen összeállítás 

A tanuló szabadon választott öt művel (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen) készül, a 

művek összeállításakor nem kell egységes szerkesztői elvet követnie. 

A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell előadnia. 
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Szerkesztett összeállítás 

A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló műsort kell 

összeállítania. Az összeállítás alapulhat a magyar és a világirodalom alkotásain, dokumentum- 

és más híranyagokon egyaránt, tartalmazhat zenét és mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást 

és a szerkesztést a tanulónak önállóan kell végeznie. 

Zene-, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása esetén a vizsgán 

igénybe vehető segítő, akinek személyéről a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

3. A vizsga értékelése 

A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

 előadásmód, 

 beszédtechnika, 

 anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén). 

 

 

 

 

A beszédtechnika tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei 

 

A tantárgy tanításának a célja, hogy megismertesse a tanulókkal a beszéd elméleti alapjait, a 

magyar nyelv hangzásának követelményeit. A technikai és kommunikációs gyakorlatok 

segítségével alakítson ki tiszta, érthető és élvezhető beszédállapotot. Beszédhallásuk és -

elemző képességük fejlesztésével tegye alkalmassá a tanulókat szóbeli kifejezőképességük 

fejlesztésére és az elért beszédállapot megőrzésére. Produkciós helyzetben a tanulók a 

beszédet célszerűen és magas színvonalon használják. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

 a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására, 

 a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájában egyaránt, 

 versek, prózai anyagok, szöveges színpadi feladatok igényes, színvonalas megoldására. 

Ismerje 

 a lazító és a koncentrációs gyakorlatokat, 

 a szöveg nélküli és a szöveges légző-, hang- és artikulációs gyakorlatokat, 

 a fejlesztő és a szinten tartó beszédgyakorlatokat, 

 a hangsúlyszabályokat, 

 a hanglejtés változatait. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) 

 a helyes színpadi beszédre bármilyen szerephelyzetben, 

 szöveges feladatainak elmondására jó technikával, sokszínű kifejezőeszközökkel, 

 mondanivalójának célszerű és élvezhető elmondására. 

Ismerje (az előbbieken kívül) 

 a korrekciós beszédgyakorlatokat, 

 a hangerő, a hangszín, a hangmagasság és a beszédtempó váltásait, 

 a gyakori beszédhibákat és a beszéd ritmusának zavarait, 

 a főbb dialektusokat, 

 a kifejezés nem szóbeli eszközeit, 
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 a mondanivaló tagolásának lehetőségeit és eszközeit (szünet, váltás, hangsúly, hangszín). 

 

 

 

A beszédtechnika tantárgy vizsgakövetelményei a művészeti záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszédtechnika 

 csoportos gyakorlatsor 10-20 perc 

 kommunikációs gyakorlatok 5-10 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

A beszédtechnika gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

 

Csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, ritmus- és tempó-, valamint artikulációs gyakorlatok köréből a szaktanár által 

kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

 

Kommunikációs gyakorlatok egyéni, illetve páros formában 

A tanulónak legalább egy egyéni és egy páros feladatot kell elvégeznie. A gyakorlatokat a 

szaktanár állítja össze az alábbi gyakorlatok köréből: 

 szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel, a kifejezés valamennyi eszközének 

alkalmazásával; 

 helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai szövegek 

felhasználásával; 

 blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony alkalmazásával. 

A szaktanár legalább tíz egyéni, valamint legalább tíz páros kommunikációs feladatból álló 

tételsort állít össze, amelyből a tanuló a feladatokat húzhatja. 

A páros feladatoknál a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és 

közösen húznak a páros feladatokat tartalmazó tételek közül. 

 

3. A vizsga értékelése 

A beszédtechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Csoportos gyakorlatsor: 

 a gyakorlatok ismerete, 

 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

 koncentráció, 

 együttműködés. 

 

Kommunikációs gyakorlatok: 

 verbális és nem verbális közlemények hitelessége, 

 kapcsolatteremtés, együttműködés. 
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A képzés struktúrája  

 

Tanszakok és tantárgyak 
 

Színjáték tanszak 

Főtárgy: dráma és színjáték 

Kötelezően választható tantárgyak:  

beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 

 

 

Óraterv 

Színjáték tanszak 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően 

választható tantárgyak 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgyak 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

Óraterv 

 

A fenti táblázatok 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 tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a 

tanuló más tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok 

tanítási óráin részt vehet. 

Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosítja, akkor az ezen felül 

tanított választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 

A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a 

beszéd és vers, valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 órában önálló 

tantárgyként oktatja az iskola. 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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A színművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák 

Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 

Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 

Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 

A színházi műfajok felismerése 

A szöveg– és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka 

fázisainak, főbb összetevőinek megismerése, alkalmazása 

Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása 

Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása 

Színházi improvizáció 

Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 

Előadásban (játékban) szerepek megformálása 

A rendezői instrukciók mentén végzett munka 

Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás során 

Színházi előadások elemzése, értékelése 

 

Személyes kompetenciák 

Önállóság 

Döntésképesség 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 

Mozgáskoordináció 

Fejlődőképesség, önfejlesztés 

 

Társas kompetenciák 

Kapcsolatteremtő készség 

Kezdeményezőkészség 

Empatikus készség 

Tolerancia 

Kommunikációs rugalmasság 

Adekvát metakommunikáció 

Konfliktusmegoldó készség 

 

Módszerkompetenciák 

Kreativitás, ötletgazdagság 

Problémamegoldás 

Figyelem összpontosítás 

Helyzetfelismerés 

Kritikus gondolkodás 

 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsga általános követelményei 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. 
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 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, amennyiben az nem felel meg a 

követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

Vizsga tantárgyak  
 

Színjáték tanszak 

A művészeti alapvizsga tantárgyai:  

dráma és színjáték, valamint  

egy választott tantárgy az alábbiak közül 

beszéd és vers 

mozgás és tánc 

zene és ének 

színházismeret 

 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

dráma és színjáték, valamint  

egy választott tantárgy az alábbiak közül 

beszéd és vers 

mozgás és tánc 

zene és ének 

színházismeret 

 

 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

bábjáték, valamint  

egy választott tantárgy az alábbiak közül 

bábkészítés 

beszéd és vers 

mozgás és tánc 

zene és ének 

színházismeret 

 

Színjáték és bábjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsga 

tantárgynak 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 – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet 

eléri. 
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Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán 

beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret tantárgyakból megszerzett 

művészeti alapvizsga vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga 

alól felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 

Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tantárgy 

osztályzatát a vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás 

eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tantárgy végső osztályzatának meghatározásában a 

szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő. 

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 főtárgyból 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. 

 

 

Dráma és színjáték 

 

A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is 

elsősorban a színjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán és 

színjátékon keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és előadói 

képességeik fejlődésére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak 

elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések 

megfogalmazására és a válaszok keresésére.  

A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, 

a játék örömén keresztül érjük el. 

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a 

dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen 

keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 

 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a csoportos játék örömét 

– a csoportos játék szabályait 

– az érzékszervek működésének jelentőségét 

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

– a szerepjátékokban való részvétel élményét 
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– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 

gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 

Fejlessze a tanulók 

– érzékszerveinek működését, érzékelését 

– ritmusérzékét 

– megfigyelő– és utánzóképességét 

– mozgásos ügyességét, koordinációját 

– együttműködési képességét 

– hallási figyelmét 

 

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

– szabálytudatát 

– közösségtudatát 

Ösztönözze a tanulókat 

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

– a játék örömének másokkal való megosztására 

 

Tananyag 

Bemelegítő mozgásos játékok 

– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

– Népi kiszámoló– és fogócskajátékok 

– Egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok 

– Egyszerű mímes játékok tanári narrációra 

– Rövidebb versek, mesék kísérése mozgással 

 

Érzékelő játékok 

– Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése 

– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

– Az idő észlelésének fejlesztése 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással 

– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

– Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban 

– Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése 

 

Beszédgyakorlatok 

– Hangok utánzása 

– Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak–, nyelvgyakorlatok) 

– Beszédre késztető játékok 

 

Utánzó játékok 

– Testtartás és mozgás utánzása 

– Hétköznapi tevékenységek utánzása 

– Állatok mozgásának utánzása 
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Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 

– Mondókák, kiszámolók, találós kérdések 

– Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 

 

Szerepjátékok, szabályjátékok 

– Népi gyermekjátékok 

– Énekes–táncos játékok 

– Mozgásos (testnevelési) játékok 

– Egyszerű szerkezetű drámajátékok 

 

Csoportos improvizációs játékok 

– Mondókák, gyerekdalok feldolgozása 

– Gyerekversek feldolgozása 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közreműködéssel (térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató szerepjáték, a 

tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét 

– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 

gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikből legalább 

egyet) 

Legyenek képesek 

– adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos 

érzékelésre 

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre 

– legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására 

– a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

– társaikkal való együttműködésre 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a csoportos improvizációs játék örömét 

– a csoportos játék szabályait 

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

– a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 

– az alapvető ritmushangszerek használatát 

– a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, 

gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket 

– egyes drámajátékok szabályait 

Fejlessze a tanulók 
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– érzékszerveinek működését, érzékelését 

– ritmusérzékét 

– megfigyelő– és utánzóképességét 

– mozgásos ügyességét, koordinációját 

– együttműködési képességét 

– hallási figyelmét 

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

– kifejezőkészségét 

– helyzetfelismerési képességét 

– szabálytudatát 

– közösségtudatát 

Ösztönözze a tanulókat 

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

– az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

– a játék örömének másokkal való megosztására 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Fogójátékok 

– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

– Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok 

– Mímes játékok tanári narrációra 

 

Érzékelő játékok 

– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

– Színkompozíciók összehasonlítása 

– Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással 

– Az idő észlelésének fejlesztése 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

– Tempótartás különböző térformákban 

– Futások irányváltoztatással 

– Ritmushangszerek és mozgás 

 

Beszédgyakorlatok 

– Beszédre késztető játékok 

– Beszédgimnasztikai gyakorlatok 

– Beszédszervek ügyesítése játékos formában 

 

Utánzó játékok 

– Egyszerű mozgástükrözések 

– Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemző gesztusainak utánzása 

– Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása 

 

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 
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– Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással 

– Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 

 

Szerepjátékok, szabályjátékok  

– Népi gyermekjátékok 

– Mozgásos (testnevelési) játékok 

– Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok 

– Vetélkedőjátékok 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közreműködéssel (térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a teljes csoportot 

megmozgató szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a csoportos játék szabályait 

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

– a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 

– a megismert ritmushangszerek használatát 

– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, 

gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket (az újonnan – tanultak közül mindegyikből 

legalább egyet) 

– egyes drámajátékok szabályait 

Legyenek képesek 

– adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre 

– legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 

– a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

– társaikkal való együttműködésre 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát  

– az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását 

– a tér használatát és az abban való tájékozódást 

– a helyszín fogalmát, jelentőségét 

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 

– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 
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Fejlessze a tanulók 

– együttműködő képességét 

– képzelőerejét 

– mozgásos improvizációs képességét 

– térbeli tájékozódását 

– figyelem–összpontosító képességét 

– megfigyelő képességét 

– problémamegoldó képességét 

– ritmusérzékét 

– légzőkapacitását 

– hangképzését 

– artikulációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 

– a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 

– társaikkal való együttműködésre 

– gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 

– a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára 

– kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Összekapaszkodó, érintésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait 

játékos szituációba tevő gyakorlatok (pl. váll–, térdérintős játékok, nehezített speciális 

helyzetű fogók) 

– Lazító és feszítő gyakorlatok 

– Térformáló, térérzékelő játékok: játékos formában különböző térformák felvétele, 

formálása, kikerüléses gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, lánc–típusú népi 

játékok 

– Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttműködve 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység során 

(pl. tűzfújás), beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása 

– Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és 

hosszának tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások 

– Indirekt légzőgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése) 

– Hanggyakorlatok 

– A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok tükröződése a 

hangban) 

– A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas–mély, halk 

hangos) 

– Egymás hangjának felismerése, utánzása 

– Hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos próbálgatása)  

– Szavak, rövid mondatpárok játékos variálása 

– Játékos hangerő–gyakorlatok 

– Artikulációs gyakorlatok 

– A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése 

– A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgető ejtésével 
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– Szájról olvasás – kezdetben hangok, majd szavak 

– Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel  

– Hangsúlygyakorlatok  

– A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre 

hosszabb szavakban) 

– Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya 

 

Fantáziajátékok 

– Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban 

– A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék 

 

Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok 

– Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs gyakorlatok (pl. 

versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással különböző tempóban) 

– Térkitöltő gyakorlatok 

– Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok 

– Gyermekversek, mondókák ritmus– és mozgásváltással 

 

Dramatikus játékok 

– Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére 

– Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín megadásával 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák 

készítése, állókép, gyűlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, maszkok, beépített 

szereplő, gondolatkövetés konvenciók felhasználásával) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tér használatát és az abban való tájékozódást 

– a helyszín fogalmát, jelentőségét 

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

Legyenek képesek 

– egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 

– egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 

– a tanult mozgáselemek összekapcsolására 

– az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 

– a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 

– a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 

– tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 
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– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

– a tiszta, érthető beszéd alapjait 

– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

– a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

Fejlessze a tanulók 

– figyelem–összpontosító képességét  

– megfigyelő képességét 

– együttműködő képességét 

– verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 

– fogalmazási és kifejező képességét 

– dramatizáló képességét 

– rögtönzési képességét 

– elméleti drámaelméleti tudását 

Ösztönözze a tanulókat 

– figyelmük tudatos összpontosítására 

– a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 

– önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 

– a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására 

– önálló verbális megnyilvánulásra 

– pontos és kifejező szerepjátékra 

– önálló dramatizálásra 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, fordított 

testhelyzetben 

– Indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása 

versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú játékok) 

 

Lazító gyakorlatok 

– Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve 

– Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– A különböző légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz) 

– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése 

– Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben  

– Zörej nélküli belégzést követő kilégzés a laza testtónus megőrzése mellett 

– Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus megtartása 

mellett (legfeljebb 40–50 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– Játékos hangerőpróbálgatás 

– Hangok próbálgatása az erős érzelmi–indulati állapotok kifejezésére 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok 
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– Nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok 

– Ritmus és tempógyakorlat 

– Versek ütemezése kötött mozgással 

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlatok 

– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A kijelentés hanglejtése 

 

Koncentrációs gyakorlatok 

– Játékok számokkal 

– Kérdés–felelet típusú játékok 

– Mozgáskoncentrációs játékok 

– Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok 

– Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal 

– Vakvezető játékok alapváltozatai 

 

Improvizációs játékok 

– Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal) 

– Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel 

– Szituációs játékok (pl. befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások 

reprodukcióival, a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával) 

– Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészített 

improvizációkkal 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül 

– Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék, 

szerepcsere, kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, belső hangok, 

szertartás, vita konvenciók felhasználásával) 

 

Drámaelméleti alapok 

– Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet, 

jelenet kezdete és vége, főhős, szereplők, helyszín) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

– a tiszta, érthető beszéd alapjait 

– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

Legyenek képesek 

– figyelmük tudatos összpontosítására 

– társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

– a bizalom megélésére 

– érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 

– tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra 

– egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására 
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– aktív szerepjátékra 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az együttérző beleélés szükséges voltát 

– a szavak nélküli közlések jelentőségét 

– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

– a feszültség élményét és fogalmát 

– az analógiás gondolkodás alapjait 

– a karakter fogalmát 

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

Fejlessze a tanulók 

– légzéskapacitását 

– térhez igazodó beszédét 

– artikulációs képességét 

– empátiás képességét 

– verbális és nonverbális kommunikációs képességét 

– fantáziáját és kreativitását 

– differenciált kifejezőképességét 

– fogalmi gondolkodását 

– kooperációs készségét 

Ösztönözze a tanulókat 

– elfogadó együttműködésre 

– érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére 

– a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 

– a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Versenyjátékok, különböző típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses játékok a 

megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére 

– Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok 

– Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás 

– Lazító gyakorlatok 

– Feszítés–lazítás testrészenként  

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlat 

– A be– és kilélegzett levegő mennyiségének fokozatos növelése a laza testtónus 

megtartása mellett kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 50–60 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– A térhez igazodó hangerő gyakorlása 

– Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának összehangolásával (pl. 

rikkancs, piaci árus, idegenvezető) 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörő mondókák 

– A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai 
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– Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok) 

– Ritmus és tempógyakorlat 

– Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal 

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlat 

– A kérdezés  hangsúlya kérdőszóval és anélkül 

– A kérdezés hanglejtése kérdőszóval és anélkül 

 

Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 

– Az arc, tekintet, gesztusok kifejezőképességét fejlesztő játékok, gyakorlatok 

– Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal 

– Üzenetek (pl. utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és gesztusokkal 

 

Fantáziajátékok 

– Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 

– Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése 

– Belső képek megjelenítése mozgással és beszéddel 

 

Improvizációs játékok 

– Szituációs játékok vázlat megadásával 

– Különböző karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos improvizációkban 

– Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése 

– Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése improvizációkban 

 

Páros és kiscsoportos kooperációs játékok 

– Tükörjátékok 

– Távolságtartó játékok 

– Szoborjátékok 

 

Ön– és társismereti játékok 

– Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok vására) 

– Egyszerű visszajelzésekre építő játékok 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl. a szakértő köntösében, 

telefonbeszélgetés, az élet egy napja, fórum–színház, Hogyan történt? konvenciókkal) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az együttérző beleélés szükséges voltát 

– a szavak nélküli közlések jelentőségét 

– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

– az analógiás gondolkodás alapjait 

– egyes karakterjellemzőket 

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

– a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben 

Legyenek képesek 

– a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére 

– a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 
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– aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex 

drámaórákban 

– feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 

– beszédüket a térhez igazítani 

– pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az elemző gondolkodás lényegét, használatát 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

 

Fejlessze a tanulók 

– légzéskapacitását 

– kifejező beszédét 

– testkontrollját 

– elemző gondolkodási képességét 

– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 

– fogalmazási képességét 

– helyzetfelismerési képességét 

– problémamegoldó képességét 

– együttműködési képességét 

– megfigyelési képességét 

– analógiás gondolkodását 

– előadói képességét 

– improvizációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

– kritikus és önkritikus gondolkodásra 

– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 

– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára 

– a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 

– egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 

– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 

– életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, 

filmek megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 
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– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), 

testrész–vezetéses futások 

– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

– Lazítógyakorlat 

– Feszítés–lazítás testrészenként 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– Hangkitalálás  

– Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel 

– Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra) 

– Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 

– Ritmus– és tempógyakorlat 

– Időmértékes versek ritmizálása 

– Hangsúlygyakorlat 

– A tagadás hangsúlyai 

 

Bizalomgyakorlatok 

– Vakvezetéses gyakorlatok 

 

Improvizációs játékok 

– Rögtönzések életkori témákra 

– Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 

– Rögtönzések közmondásokra 

– Rögtönzések megadott konfliktusra 

– Rögtönzések megadott témára 

– Rövid monológok különböző élethelyzetekben 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl. 

riportkészítés, montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által) 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– A színpadi létezés alapszabályai 

– Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása 

– Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt 

– A figyelem felkeltése és megtartása 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 
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– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

Legyenek képesek 

– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző 

megbeszélésekor 

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 

drámákban 

– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 

– a tér tudatos használatára 

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a bizalom fontosságát 

– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

– a kontraszt fogalmát, tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő használatát 

– a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 

– a drámák alapvető munkaformáit 

Fejlessze a tanulók 

– megismerő, önmegismerő képességét 

– önfegyelmét, színpadi fegyelmét 

– asszociációs képességét 

– konstruktivitását 

– elemző gondolkodási képességét 

– kritikai és önkritikai képességét 

– előadói képességeit 

– improvizációs képességét 

– problémamegoldó képességét 

– együttműködési képességét 

– analógiás gondolkodását 

– előadói képességét 

– improvizációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– önálló döntéshozatalra 

– hiteles és őszinte színpadi jelenlétre 

– előrevivő, építő gondolkodásra 

– a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való 

szembenézésre 

– más csoportok munkájának beható megismerésére 

– színházi és mozgásszínházi előadások megtekintésére 

– színházi előadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, dokumentumfilmek 

megtekintésére 
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Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Egyensúlygyakorlatok 

– Vezetéses gyakorlatok  

– Forgás, gurulás, támaszhelyzetek talajon 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Nyelvtörő mondókák légzésszabályozással 

– Hanggyakorlat 

– Erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása versekkel 

– Artikulációs gyakorlat 

– Szinkronizálás 

– Ritmus– és tempógyakorlat 

– Az időmértékes versek gyakorlása tetszőleges ritmuskísérettel 

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlat 

– Számnevek, évszámok, összetett szavak, nevek, ikerszavak hangsúlya 

– Az összetett mondatok hangsúly– és hanglejtés–variációi 

 

Fantáziajátékok 

– Irodalmi művek „új címe” 

– Képzőművészeti alkotások „előzménye” 

– Kevéssé ismert irodalmi művek befejezése, folytatása 

– Tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása 

 

Bizalomgyakorlatok 

– Dőléses, billenéses gyakorlatok 

 

Improvizációs gyakorlatok 

– Versek indulati tartalmaira épülő improvizációk 

– Versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk 

– Mozgáselemekből építkező improvizációk 

– Rögtönzés zenei effektek beépítésével 

– Rögtönzések szimbólumok, ellentétek megadásával 

– Etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával) 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (az eddig 

tanult konvenciók alkalmazásával) 

 

Ön– és társismereti játékok 

– Vélemények közlését és fogadását lehetővé tévő szabályjátékok (pl. mi lenne, ha?, 

telefon, ilyennek látlak) 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– Rövid monológ önálló előadása 

– Rögzített páros improvizációk nézők előtt 

– Kapcsolattartás a partnerrel 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

– a kontraszt fogalmát 

– a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 

– a drámák alapvető munkaformáit 

Legyenek képesek 

– ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására 

– egy–egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére 

– a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítására 

– bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

– a munka eredményének bemutatására 

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző 

megbeszélésekor 

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 

drámákban 

– a tér tudatos használatára 

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– különböző színházi terek jellemzőit 

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

– a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg 

megközelítésében 

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

 

Fejlessze a tanulók 

– színházi fogékonyságát 

– kritikai és önkritikai képességét 

– más művészetek iránti fogékonyságát 

– önállóságát, magabiztosságát 

Ösztönözze a tanulókat 

– az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 

– kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra 

– konstruktív együttműködésre 

– drámai művek olvasására 

– színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 

– önálló, magabiztos megnyilvánulásra 

– más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének 

megismerésére 

– őszinte, építő szándékú kritikai megnyilvánulásokra 

– nyilvánosság előtti fellépésre 
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Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Lassított mozgás(különböző helyzetekben) 

– A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

– Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerő–gyakorlatok 

– Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Pontos, laza pergő artikuláció járás, mozgás, fizikai terhelés közben 

– Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 

– Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Ritmusgyakorlatok tempóváltással 

– Hangsúly–, hanglejtésgyakorlatok 

– Az alárendelő mondatok hangsúly– és hanglejtés variációi 

 

Színházi alapismeretek 

– Színházi térformák (pl. dobozszínház, körszínház) 

– Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) 

–  A „félre” technikája 

– Monológ 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– Különböző drámai konvenciók (pl. állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az 

improvizációk és egy adott színdarab megjelenítésének előkészítésében 

– Különböző drámai konvenciók (pl. belső hangok, „forró szék”) alkalmazása a 

szerepépítés folyamatában 

– Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával 

– Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi 

állapotának kibontásával 

 

Felkészülés a vizsgára 

– Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel 

– Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy 

Rövid előadás létrehozása tanári irányítással 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a különböző színházi terek jellemzőit 

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

– az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét 
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– a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 

Legyenek képesek 

– alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 

– munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 

– a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében 

– a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során  

– részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében 

– a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 

– az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy 

színházi előadásban való közreműködésre 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék 

– saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 

– a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez 

irányú fejlettségének mértékét 

– a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára 

ez irányú fejlettségének mértékét 

– az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való 

kapcsolatában 

– a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, 

gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében 

– azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőeszközeit, 

amelyek a körülöttük lévő világról való gondolkodásban, véleményalkotásban, s azok 

kommunikációjában segítséget nyújtanak 

Legyenek képesek 

– figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 

– társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

– a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben 

– személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására 

– drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő 

kapcsolatteremtésre 

– pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 

– a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra 

– saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 

érzékelésére, a tér kreatív használatára 

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének előkészítésében 

– társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív 

közreműködésre, valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és 

megfogalmazására 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
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A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Dráma és színjáték 

improvizáció 2–3 perc 

színpadi produkció 

– jelenet 3–5 perc 

vagy 

– előadás 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fős jelenet lehet. A 

szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort 

kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. Az egyes 

tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat (helyszín, 

szereplők, cselekmény, konfliktus). 

A felkészülési idő 5 perc. 

 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos 

előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes 

játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot 

adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról. 

 

A vizsga értékelése 

– Improvizáció 

– Az instrukciók megértése, követése 

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése), 

– Színpadi jelenlét 

– Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, 

szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből) 

– Sűrítés képessége 

– A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 

– Színpadi produkció 

– A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 

– Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló 

impulzusok erőssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös 

játékstílus kialakítása, tartása) 

– Figyelem, koncentráció 

– Színpadi jelenlét 

– Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 

– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezőeszközök használata 
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Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a túlzó karakteres ábrázolás formajegyeit 

– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát 

– az intenzitás fogalmát 

– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 

– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 

– az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

– a fokozás, kiállás, váltás gyakorlatát 

– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 

– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 

– a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 

– az idő múlását, a helyszínváltozást, a figuraváltást jelző alapvető színházi 

konvenciókat (etűdön belül) 

– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát 

Fejlessze a tanulók 

– koncentrációját 

– kezdeményezőkészségét 

– megfigyelőkészségét önmaga és a társak reakcióinak megfigyelése terén 

– arányérzékét hatás, idő, tempó, játékmód vonatkozásában 

– együttműködési készségét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre 

– közösségi alkotásra 

– diákszínjátszó előadások megtekintésére 

– drámai művek olvasására 

– a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 

– közösségi alkotásra 

– színházi előadások megtekintésére felvételről 

 

Tananyag 

Ezen az évfolyamon az alapfokot elvégző, többnyire kamaszkorú fiataloknak a valóságtól a 

színpadig vezető út megkezdését kívánjuk lehetővé tenni. Önmaguk megismerése, saját 

személyiségük, képességeik adta lehetőségeik és korlátaik felismerése, a körülöttük lévő világ 

és a másik ember megfigyelése jelenti a munka első szakaszát. Ehhez szükséges, hogy félelem 

és gátlás nélküli légkör jöjjön létre a foglalkozásokon, amelyben mindenki képes 

felszabadultan játszani, ugyanakkor kíváncsian és türelemmel tudja követni társai játékát. 

Alkotó közösséggé kell, hogy formálódjon a csoport, ahol ki–ki kiteljesítheti a játékban 

személyiségét. Számos szabályjátékra, koncentrációs gyakorlatra, csoportépítő– és 

bizalomjátékra van szükség, hogy mindenkinél kialakuljon a felszabadult, egyben koncentrált 

színjátszói állapot. 

Az alapfokú képzés során elsajátítottak tapasztalatait figyelembe véve a hétköznapi 

életanyagból építkező, kevés szereplős, rögtönzésre épülő etűdök létrehozása, kidolgozása 

jelentheti a színpad, a színpadi munka felé vezető út következő fázisát. 
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Szabályjátékok 

– Ismerkedő játékok 

– Csoportépítő játékok  

– Önismereti játékok  

– Verbális és mozgásos koncentrációs játékok  

– Bizalomjátékok  

– Agressziólevezető gyakorlatok  

– Feloldó, felszabadító gyakorlatok  

– Fantáziajátékok  

 

Szobrok, állóképek 

– Egyéni szobrok 

– Páros szobrok 

– Csoportos állóképek (pl. szobrok, megadott helyszínek, megadott figurák, megadott 

hangulatok, kapcsolatok pillanatai – két– és háromszereplős állóképek)  

– Történetmesélés állóképekkel 

– Drámai tartalmú állóképek (tablók) 

 

Szabályokhoz kötött szituációs játékok 

– Szinkronjátékok 

– Hotelportás 

– Ismételd a mozdulatot 

– Lavina 

– Stoppos játékok 

 

Hangjátékok 

– Történetmesélés hangokkal 

– Atmoszférateremtés hangokkal 

– Hangjátékok helyzetre, témára 

 

Spontán improvizációk 

– Csoportos (egyidejű, egyénre épülő) improvizációk  

– Spontán improvizációk egyéni vagy páros munkában, az improvizáció 

alapszabályainak betartásával (légy jelen; tartsd a szabályokat; tartsd a kapcsolatot; abba ne 

hagyd; ne nézz ki)  

 

Etűdök 

– Etűdök szöveg nélkül 

– Etűdök szöveghelyettesítő eszközökkel 

– Etűdök tárgyak használatával 

– Etűdök megadott szövegre 

– Etűdök vágyképekre, álmokra, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre 

– Etűdök indítása, fordulatai, tetőpontja, lezárása 

– A kontraszt szerepe, alkalmazása; az ellenpont–technika 

– Etűdök túlzó, elrajzolt, szélsőséges játékmódban 

– Etűdsorozatok szerkesztési elvei 

– Etűdsorozatok összeállítása önálló munkában 
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Mozgásgyakorlatok 

– Versenyjátékok és egyéb játékfajták: különböző típusú, a korábbi évek anyagában 

szereplő játékok ismételt feldolgozása a színházi jelenlét elvárásainak megfelelő intenzitással 

– Lépés– és járásgyakorlatok: karakterformák keresése, ritmikai és dinamikai 

szempontok figyelembevétele különböző típusú lépés anyag és járásgyakorlat esetén 

– A gerinc hullámmozgása, a láb karakteres vezetése, a kar plasztikus lehetőségeinek 

kibontása tervezési feladatban 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Kapacitásnövelés (90–100 szótag) 

– Légzésszabályozás növekvő szólamokkal 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok a figyelem megosztásával (pl. kötött mozgássor 

végrehajtása közben) 

– Hanggyakorlatok 

– A hangerőt szabályozó gyakorlatok (folyamatos és fokozatos erősítés és halkítás) 

– A hangmagasságot szabályozó gyakorlatok 

– Fizikai állapotok és azok változásának tanulmányozása hangadásban 

– Artikulációs gyakorlatok 

– A pontos, pergő artikuláció gyakorlása folyamatos szövegmondás közben  

– Artikulációs gyakorlatok suttogva és hang nélkül 

– Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Időmértékes versek gyakorlása néma szövegmondással, ritmizálva 

– Verssorok fölismerése ritmusképük hallatán 

– Saját és a társak nevének fölismerése azok ritmusa alapján 

– Gyakorlatok a tempó fokozásával és csillapításával 

– Hangsúlygyakorlatok 

– Az értelmi–, érzelmi hangsúly tanulmányozása 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás szabályszerűségeit 

– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 

– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 

– az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

– a fokozás, kiállás, váltás eljárásait, hatását 

– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 

– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 

– a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 

– az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat 

– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát  

Legyenek képesek 

– a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nem verbális eszközeit a kifejezés 

érdekében mozgósítani 

– gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra 

– saját testi adottságaik, személyiségük szerint fogalmazni 

– alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, illetve a figuraváltást jelző alapvető 

színházi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül 

– csendben figyelni társaik játékát 
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– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit figyelembe 

véve társaikkal együtt dolgozni 

– a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a típus fogalmát, jelentőségét a színház művészetében 

– a tipizáló és egyénített ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét 

– a túlzó ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét, fokozatait 

– az egyes színészi kifejezőeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és 

elkülönített használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt 

– a történetmesélés színházi lehetőségeit 

– a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek 

közös megjelenítése, a narráció formái) 

– az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 

– a szerepek kontextusba ágyazottságának fontosságát 

Fejlessze a tanulók 

– képességét a koncentrált állapot megtartására 

– a befelé figyelési képességét 

– a helyes önértékelését, önkritikáját 

– az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játékképességét 

– a vitakészségét, az érvelés kultúráját 

– az ötleteinek, gondolatainak artikulációját 

– a nyitottságát, empátiáját 

– a felelősségérzetét a közösségi alkotás és annak produktumai iránt 

Ösztönözze a tanulókat 

– az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre 

– saját ötleteik megfogalmazására, megvalósítására, önálló alkotásra a foglalkozásokon 

– a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 

– közösségi alkotásra, azok bemutatására 

– diákszínjátszó előadások, fesztiválok megtekintésére 

– színházi előadások megtekintésére 

– a színházi portálok figyelemmel követésére 

– a látottak, olvasottak értelmezésére, megbeszélésére 

 

Tananyag 

A 8. évfolyam során végzett munka célja, hogy a tanulók legyenek képesek típusfigurákat, 

tipikus élethelyzeteket megjeleníteni improvizációkban és rögzített jelenetben egyaránt. 

Ismerjék meg és bátran használják a túlzó játékmód színjátékos eszközkészletét. Tudjanak 

lényegi vonásokat sűríteni és kiemelni. Előtérbe kerülnek az együttes játék, a közösségi 

alkotás munkaformái, mint a kórusos megszólalás, csoportos improvizáció. 

Szabályjátékok 

– Összetett, többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok  

– Ön– és társismereti játékok 

– A bizalomgyakorlatok összetett változatai  

 

Improvizációk típusfigurákkal 

– A lélektani típusok a hétköznapokban, típusfigurák megfigyelése 
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– Hétköznapi típusok megjelenítése: jellemzőik sűrítése 

– Egyéni típusfigura–tanulmányok 

– Hétköznapi típusfigurák különböző szituációkban 

– Típusfigurák típushelyzetei 

 

Színjátékos eszközök fejlesztése 

– A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok 

– A gesztusok felerősítésének, a megszólalások felhangosításának gyakorlatai 

– A váltás technikái 

– Kórusgyakorlatok  

– Térérzékelés, térhasználat gyakorlatai 

 

Etűdök, improvizációk  

– Csoportos improvizációk 

– Etűdök típusfigurákkal 

– Etűdök tipikus élethelyzetekkel 

– Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel és felkészülés nélkül, a 

szituáció több alapelemének megadásával 

– Etűdök műalkotás (festmény, fotó, zene) alapján 

– Etűdsor adott figurákra 

– Jelenet építése  

 

Drámaórák 

– A színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámamunka 

– A próbamunka során felmerült problémákat feltáró drámamunka 

 

Mozgásgyakorlatok 

– Gyakorlattervezés: különböző típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a színpadi 

elvárások figyelembevételével 

– Tréningtervezés: egy adott feladathoz szükséges tréning megtervezése, s önálló 

levezetése, önálló, a saját színházi feladatának megfelelő bemelegítő mozgássor megtervezése 

és elvégzése 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok  

– Kapacitásnövelő gyakorlatok legfeljebb100–110 szótag  

– Légzőgyakorlatok fizikai igénybevétel közben  

– Légzőgyakorlatok a suttogott és a hangos beszéd váltogatásával) 

– Hanggyakorlatok  

– Szöveges hangerőgyakorlatok  

– Szöveges hangmagasság gyakorlatok 

– A lágy/meleg hangvétel; a kemény/hideg hangvétel; a hangerő és a hangmagasság 

váltásai szöveges gyakorlatokban 

– Az érzelmek, indulatok hangformáló szerepének tanulmányozása, megszólaltatása 

– Artikulációs gyakorlatok  

– A suttogott és a halk beszéd célszerű artikulációja  

– Gyakori artikulációs hibák fölismerése hallás útján  

– A beszédtempótól, hangerőtől és –színtől független, pontos, kifejező artikuláció 

gyakorlása 

– Ritmus– és tempógyakorlatok  
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– Ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással  

– A hangsúlyos verselésű és az időmértékes versek gyakorlása; egyszerű prózai 

szövegek ritmizálása 

– Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok  

– Az érzelmek hangsúlyai  

– A szórend és a hangsúly kapcsolata 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, különbségeit, 

viszonyát, eszközkészletét 

– az egyes színészi kifejezőeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és 

elkülönített használatának gyakorlati alkalmazását 

– a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek 

közös megjelenítése, a narráció formái) 

– egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét 

– a történetmesélés színházi eszköztárát 

– az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 

Legyenek képesek  

– alkalmazni a tipizáló ábrázolás eszközeit 

– a színészi váltás alaptechnikáinak alkalmazására 

– egyes színészi kifejezőeszközök együttes és elkülönített használatára 

– személyes élményeiket, gondolataikat figurába, jelenetbe fogalmazni 

– a kontextust figyelembe véve rögtönözni 

– instrukciókat az improvizációba építeni 

– különböző munkaformákban együtt dolgozni társaikkal 

– ötleteiket az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani 

– jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni  

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– tipizáló ábrázolásmód mélyítésének, egyénítésének lehetőségeit 

– a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit 

– a jelmez figurateremtő jelentőségét 

– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 

– az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, 

belső hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, 

elhallgatottat feltáró cselekvés) 

– az elmélyítés technikáit (figurák előélete, jelenet előzményei, feszítő körülmények, 

cselekvések, döntések következményei) 

– szó és gesztus ellentmondásának jelentését és hatását 

– a drámai dialógus sajátosságait 

– az egyszerű státusjátékokat 

Fejlessze a tanulók 

– képességeit az érzetek felidézése terén 

– verbális kifejezőerejét 

– érzékenységét 
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– toleranciáját 

– konfliktuskezelő képességét 

– megjelenítési képességét az összetett, ellentmondásos figurák és helyzetek ábrázolása 

során 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– önálló alkotásra egy előadás elkészítésének során 

– a diákszínjátszás legfontosabb eseményeinek figyelemmel kísérésére 

– különböző műfajú színházi előadások megtekintésére 

– jelentős színházi alkotások megtekintésére felvételről  

– az ismertebb színházi folyóiratok olvasására 

 

Tananyag 

A típusfigurák egyéni vonásokkal való felruházása (egyénítése) a jellemábrázolás felé tett 

jelentős lépés: a tanév első szakaszában ezzel foglalkozunk – tudva azt, hogy az egyénített 

típus nem azonos a jellemmel. Az embert megmutatni változásai folyamatában, fejlődésében, 

a vágyaival és törekvéseivel, kinyilvánított akaratával és titkaival, érzelmeivel és 

gondolataival – mindez a színészi munka magasiskolájához tartozik. Ezt az alapfokú 

művészeti képzés során csak elemeiben sajátíthatják el a tanulók. 

A jellemábrázolás felé törekedve ismerik meg a realista–naturalista játékmód színészi 

eszközkészletét, és azokat az eljárásokat, amelyek segítségével elmélyíthetik, gazdagíthatják 

és árnyaltabbá tehetik az ábrázolást. Megtapasztalják a szöveg és a nem verbális jelek 

ellentmondásainak jelentését, az ebben rejlő kifejezőerőt, és képessé válhatnak összetett 

jelentés színjátékos megfogalmazására, annak megértésére. Ellentmondásos és szélsőséges 

érzelmeket követelő élethelyzetekben hitelességre törekedve tudnak megnyilvánulni. 

Megvizsgálják az emberi cselekedetek mozgatórugóit, a kommunikáció természetét, ezáltal 

gazdagodik önismeretük és emberismeretük. 

 

A típusfigurák egyénítése improvizációkban 

Típusfigurák atipikus helyzetben 

Egyéni jellemrajz–tanulmányok 

Egyazon figura különféle helyzetekbe helyezésével 

Jellem változását ábrázoló etűdsor  

Etűdök a figura „hátterének” kidolgozására 

A realista–naturalista játékmód sajátosságai, eszközkészlete 

A drámai feszültség növelésének technikái  

Egy drámai mű jelenetének kapcsán a lélektani háttér kidolgozása 

Az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségei, technikái 

A színjáték hitelességének feltételei, törvényszerűségei 

A színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek (csendek, belső hang, 

belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”) 

 „belülről kifelé”: az érzetektől a kifejezésig 

„kívülről befelé”: a cselekvéstől az érzetekig, állapotig 

A kellékhasználat szabályszerűségei, alapelvei 

A kellékhasználat gyakorlatai 

Etűdök kellékekkel 

A jelmez figurateremtő jelentősége 

Színjáték jelmezben 

Szó és gesztus ellentmondása a színészi kifejezésben 

A drámai dialógus természete 
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Emberi taktikák és stratégiák: páros vagy csoportos improvizációk egy cél elérésének 

különböző stratégiáira 

Emberi taktikák és stratégiák: fórum–színház 

Egyszerűbb státuszjátékok 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a kellékhasználatra épülő rögtönzések gyakorlatát 

– a jelmez figurateremtő jelentőségét 

– az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, 

belső hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, 

elhallgatottat feltáró cselekvés) 

– a drámai feszültség növelésének technikáit 

– egy–egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét 

– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 

– a drámai dialógus sajátosságait 

Legyenek képesek 

– egyszerűbb státusjátékokat játszani 

– a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására 

– önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség növelésének 

egyes technikáit 

– kelléket használva improvizálni 

– jelmezben improvizálni 

– hitelességre törekedve játszani 

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek 

valamelyikének alkalmazására 

– emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére 

– típusfigurák elmélyítésére 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a stilizáció eljárásait 

– szimbolikus ábrázolás eljárásait 

– a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belső monológ, 

szereplők elő– és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) 

– a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (pl. szereptudás, darabismeret, 

háttérismeretek) 

– a jellemábrázolás legfontosabb követelményeit 

– a cselekvő elemzés alapjait 

– egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 

– a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 

– egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl. tempó, kontraszt, 

várakozás) 

– a státuszok jelentőségét 

– a különböző státuszjeleket 

Fejlessze a tanulók 

– közös célért, közösségben végzett tevékenységének lelki feltételeit 
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– szimbolikus színpadi jelek alkotására és értelmezésére irányuló képességeit 

– szerepformálási képességeit 

– a jeleneteken átívelő folyamatos jelenlét képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– rendszeres színházlátogatásra (ezen belül diákszínpadi előadások megtekintésére) 

– a diákszínjátszás és az alternatív színházi világ legfontosabb eseményeinek 

figyelemmel kísérésére 

– színházi irodalom és szaksajtó olvasására 

– az elsajátított színjátszói képességek, készségek, ismeretek közönség előtt történő 

bemutatására  

– legalább egy – a tanultak elsajátítását segítő – színvonalas (élő) színházi előadás 

megtekintésére 

 

Tananyag 

A záró évfolyamon a tanulókkal magasabb szinten ismételjük a továbbképző legfontosabb 

gyakorlatait, ezáltal tudatosítjuk bennük az általuk és velük bejárt utat, lehetőséget nyújtunk a 

színjátszói készségek, képességek és ismeretek szintetizálására. Új elem, hogy stlilizációval, 

szimbolikus ábrázolással tudjanak összetettebb, ambivalensebb, egyetemesebb jelenségek 

kifejezésére kísérletet tenni. Ezáltal elmélyülnek a művészi ábrázolás, színházi jelentésképzés 

kérdéseiben. 

A tanulók megismerkednek a státuszjátékok alapjaival és a bonyolultabb szerkezetű, hosszabb 

időt igénybe vevő improvizációkkal. 

A tanév során készülő jelenetek, ezekből szerkesztett játék vagy előadás egyfajta szintézisre 

ad lehetőséget, ezzel együtt a képzés során megszerzett tudás alkalmazására: a következetes, 

igényes színházi alkotómunka megismerésére, annak megtapasztalására, hogy a színházi jelek 

rendszerében minden elemnek tudatos alkotói szándékot kell tükröznie. Ennek részeként a 

tanulók a színészi munka mellett kapjanak módot arra, hogy egy produkció létrehozásához 

szükséges más színházi tevékenységekben is (csoport szinten: az összes alapvető fontosságú 

színházi munkában) kipróbálhassák magukat. 

 

Szabályjátékok 

Ön– és társismereti játékok (”helyem a csoportban”)  

Összetettebb, nagyobb koncentrációt igénylő bizalomgyakorlatok  

Fantáziát fejlesztő feladatok a szimbolikus kifejezés jegyében  

Státuszjátékok alapjai, „sajátstátusz”–játékok, státuszok váltogatása 

Etűdök különböző stílusokban – stílusgyakorlatok  

A szerepek, a kontextus, az atmoszféra tartása hosszú improvizációkban 

Hosszú improvizációk a stílus, a státusz, a színpadi kapcsolat tartásával, illetve ezek tudatos 

váltásával 

A színész játéka – amikor a mozgásé, a gesztusé a főszerep 

Gesztikus tartalmak a szimbolikus kifejezés érdekében) 

A vokális kifejező eszközök színpadi használata 

Etűdök zenei motívumok alapján  

A különböző auditív színházi eszközök alkalmazása (pl. emberi és zenei hang, zörej)  

A szöveg, mint a stilizáció kiindulópontja (asszociációkeltő alapanyag)  

A szöveg, mint vokális alkotás alapja  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 
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– a cselekvő elemzés alapjait 

– egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 

– a szimbolikus ábrázolás és a stilizáció gyakorlati jelentőségét, hatását 

– a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belső monológ, 

szereplők elő– és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) illetve feltételeket 

(szereptudás, darabismeret, háttérismeretek) 

– a státusz jelentőségét 

– a különböző státuszjeleket 

– egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl. tempó, kontraszt, 

várakozás) 

– a stilizáció és a szimbolikus ábrázolás színpadi lehetőségeit 

Legyenek képesek  

– a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében 

– a kifejezés érdekében az „eszköztelen” színpadi létezéstől az expresszív játékmódig 

tartó skálán különböző megnyilvánulásokra 

– több jeleneten áthúzódó szerepív ábrázolására 

– különböző státuszú figurák megformálására 

– jeleneten belül státuszt módosítani 

– jellemfejlődés alapszintű bemutatására 

– társaikkal kisebb csoportokban önálló jelenetalkotási munkára 

– az improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tudatos használatára 

– ötleteiket az éppen készülő jelenethez, illetve a színre állított produkcióhoz, a színre 

állítás folyamatához igazítani 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék 

– a leggyakoribb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 

– a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat 

– egy jelenet indításának, zárásának, fordulatainak, feszültségének, tétjének gyakorlati 

jelentőségét és hatását 

– a színházi alkotófolyamatot, illetve az együttjátszást szolgáló cselekvésformákat, 

technikákat 

– a szerepépítés legfontosabb módszereit, a színészi játék alapvető iskoláit 

– a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit 

Legyenek képesek  

– koncentráltan, társaira figyelve, velük együttműködve részt venni tréningeken, 

próbamunkában, előadásokon 

– a színjátékot, mint kommunikációs formát használni az önkifejezésre, a valóság 

tanulmányozására, 

– színházi improvizációra 

– az improvizációk elemzésére, értékelésére 

– egyes színészi technikák tudatos alkalmazására 

– karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 

– alkattól, képességektől függően különféle szerepek megformálására 

– rendezői instrukciók mentén végzett munkára 

– drámai szövegek értő, színházi megközelítésű olvasására 
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A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Dráma és színjáték 

improvizáció 3–5 perc 

színpadi produkció 

– jelenet 5–7 perc 

vagy 

– előadás 15–30 perc 

 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. A szaktanárnak 

– a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz kétfős improvizációs feladatból 

álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg nélkül elvégzendő 

feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni a jelenet 

eljátszásához szükséges instrukciókat. A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár 

irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. Az 

etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján variációk bemutatását kéri. A 

felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy 

szerkesztett játék lehet. A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók 

végrehajtásával kell közreműködnie. 

 

A vizsga értékelése 

– Improvizáció 

– Az instrukciók megértése, követése 

– A színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság) 

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése, rugalmasság – reakció váratlan történésekre) 

– Stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes 

stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes elemek – 

gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás – egysége) 

– Figyelem, koncentráció 

– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága) 

– A színjáték hitelessége (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a 

figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 

– Az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépítés, 

sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok) 

– Atmoszférateremtés 

– Színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás 

– Fantázia, ötletesség, humor 
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– Színpadi produkció (előadás, jelenet) 

– Koncentráció, figyelem 

– Együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak 

elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal 

összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) 

– Hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, 

személyessége, életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti viszonyok, 

viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 

– A játék intenzitása 

– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé tétele) 

– Stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő 

színjátékos kifejezőeszközök) 

– Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó 

tempóváltás) 

– Feszültségteremtés 

– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezőeszközök használata 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 

Színpad vagy dobogók 

Egészalakos tükör 

Ritmus– és dallamhangszerek 

CD–lejátszó vagy magnó 

Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

Videokamera 

Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, 

spotlámpák, mobil fényforrások) 

A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, DVD–k 

Tornaszőnyeg 

 

 

Beszéd és vers 

 

A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 

természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – az 

adottságaiknak és a képességeiknek megfelelő szinten – könnyen érthetővé és élvezhetővé 

fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel az érdeklődést a tudatos beszédművelés, 

valamint a vers– és prózamondás mint önálló pódiumi műfaj iránt. 

A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, játékos 

feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak képessé a magyar nyelv 

magas szintű, tudatos használatára, az irodalmi műalkotások értő befogadására és 

értelmezésére, jussanak el a lírai és prózai szövegek interpretálásának magas színvonaláig. A 

tantárggyal való ismerkedés során erősödjön befogadói és előadói attitűdjük, váljanak képessé 

a verskultúra ápolására. 

 

  



160 

 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés)  

– a vers zenei–ritmikai jellemzőit 

Fejlessze a tanulók 

– hallási figyelmét 

– megfigyelőképességét 

– ritmusérzékét 

– a csoportos munkára való készségét 

Ösztönözze a tanulókat 

– képességeik megismerésére 

– megfigyeléseik megfogalmazására 

– versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására 

– csoportos versjátékokra 

 

Tananyag 

Lazítógyakorlat 

– Lazítás–feszítés 

 

Légzőgyakorlat 

– A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 

– Légzőgyakorlatok hangokkal 

– Szabályozott légzés egyszerű szólamokkal, mondókákkal 

– Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erősen 

 

Hanggyakorlatok 

– Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai váltásokkal) 

 

Hallásgyakorlat 

– Egymás hangjának felismerése 

– A környezet hangjainak megfigyelése 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Beszédmozgás–ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal  

– Szájról olvasás – hangok  

 

Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Versek ütemezése tapssal, járással, ütőhangszerekkel 

– Kis vers–zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból 

 

Hangsúlygyakorlat 

– A szóhangsúly 

– Szövegek memoriterként való rögzítése  

– A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes versek) 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az egyszerű mozgásügyesítő gyakorlatokat 

– artikulációs és ritmusgyakorlatokat 

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

Legyenek képesek  

– figyelmüket a saját beszédükre irányítani 

– a szöveg zenei–ritmikai elemeinek kiemelésére  

– csoportos ritmusjátékokra 

– csoportban történő vers–előadásra 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a célszerű beszédlégzés folyamatát és egyszerű gyakorlatait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

– a vershelyzetek felismerésének lehetőségeit 

– az egyszerűbb képek, hangulatok kibontásának lehetőségeit 

– a mimika és a testbeszéd szerepének jelentőségét 

Fejlessze a tanulók 

– hangszínnel való bánásának képességét 

– szabad asszociációs készségét  

– hanggal történő karakterábrázoló képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– a saját és mások beszédének megfigyelésére 

– különböző hangulatú szövegekkel való munkára 

– kifejezőeszközeik bővítésére 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése 

– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerű gyakorlatai 

 

Hanggyakorlatok 

– Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde) 

– Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín–játék) 

– A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Ajak és áll gyakorlatok 

– A magánhangzók gyakorlatai 

– A szóvégejtés játékos gyakorlatai 

 

Ritmus és tempógyakorlatok 

– Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással 

– Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerőváltásokkal  

 

Hangsúlygyakorlatok 

– Az állítás (kijelentés) hangsúlya 
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– Ereszkedő beszéddallam 

– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A név hangsúlyai 

– A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák 

– Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel)  

– Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történő leírása  

– A hangulatváltó–pontok tudatosítása 

– Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal 

– Mozgás–improvizáció a szövegre (szöveg nélkül) 

– Szöveg és mozgás összekapcsolása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom klasszikusaitól,– az 

egyéni választások szabadságával 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a természetes és a szerep–beszédhang jellemzőit 

– a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

Legyenek képesek  

– légzésük egyszerű szabályozására 

– különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére 

– egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására 

– a szövegek tartalmának kifejtésére 

– a szöveg memoriterként való rögzítésére 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a természetes beszédhang tulajdonságait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

– a saját középhang megtalálásának módjait 

– a meseszövés alapvetéseit 

– a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek előadói különbségeit 

Fejlessze a tanulók 

– koncentrációs képességét  

– artikulációs ügyességét és pontosságát 

– a belső képek előhívását 

– a történetmeséléshez szükséges készségeket 

 Ösztönözze a tanulókat 

– az otthoni gyakorlásra 

– saját élményeik szabatos megfogalmazására 

– mese és novella olvasására 

– eredményeik bemutatására 

– mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy előadásainak 

meghallgatására 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 
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– Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül 

– Légzésszabályozó gyakorlatok 

 

Hanggyakorlatok 

– A mellkasi rezonancia megerősítése 

– Mondókák mellhangon és fejhangon 

– A közép hangsáv felismertetése 

– Hangelőrehozó gyakorlatok 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A zárhangok gyakorlatai, kettőzésük technikája 

– A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai 

– Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák) 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Ütemezés kitalált mozgássorral  

– Időmérték – ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni…) 

– Ritmus a prózában 

– A tagolás módozatai 

 

Hangsúly–gyakorlatok 

– A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdőszóval és anélkül  

– Közbevetések 

– A mesélő és a beszélő elkülönítése 

– Értelmi és érzelmi hangsúlyok 

– Felkiáltások, óhajtások, jelző és jelzett szó kapcsolata 

 

A szöveggel való munkák 

– Közös mese–költés (pl. egyszerű láncmese vagy ismeretlen történetek végének 

kitalálása, nem várt fordulat beiktatása) 

– Így mesélte anyukám – kedves mesék után–mondása 

– Saját élményű történetek és viccek mesélése 

– Mesélési technikák felismerése 

– Közös mesemondás, dramatizálással 

– A szereplők elkülönítése, megszólaltatása 

– Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd 

 

Mesehallgatás, meseolvasás 

– Mesemondókkal való ismerkedés, előadás, hangos–könyv vagy mese–lemez 

segítségével  

– Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid műmesék) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 

– a szereplők elkülönítésének néhány variációját 

– az alapvető testbeszéd–formákat 

Legyenek képesek 

– széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 
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– rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépítésére, közönség előtti 

önálló előadására 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a koncentráció szerepét a beszédben 

– a vers–kommunikáció fogalmát 

– a művek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének lehetőségeit 

– a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit 

– a balladamondás sajátosságait 

Fejlessze a tanulók 

– ritmusérzékét 

– kommunikációját 

– a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosítását 

– képi fantáziáját 

– előadói technikai tudását 

Ösztönözze a tanulók 

– eleven hanghasználatát 

– produktív fantáziáinak előhívását 

– önálló szövegválasztását 

– „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését 

– önálló véleménynyilvánítását 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Szöveges gyakorlatok mozgás közben 

– A lopott (pót) levegővétel technikája 

 

Hanggyakorlatok 

– A mellkasi rezonancia megerősítése 

– Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A j–l–r hangok gyakorlatai 

– Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján 

– „Szinkron–játék” (szájról olvasás) versekkel 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Időmértékes versek ritmizálása 

– Játék a magyaros versformákkal 

 

Hangsúlygyakorlatok 

– A tagadás hangsúlya 

 

Szöveggel való munka: 

– Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés) 

– Vershelyzetek, szituációk – helyzetdalokban, zsánerképekben 

– Lírai dalok – hangszín, hangulat, érzelem, tempó 
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– Ismerkedés a balladákkal – sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Választott nép– vagy vígballada 

– Kisprózák (műmesék, novellák) 

– Vidám, rövid időmértékes versek 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a légzés szövegtagoló szerepét 

– beszédhibáik korrekciós lehetőségeit, a kreatív hangfestés eszközeit 

– a hangszín szerepét a hangulatteremtésben 

– a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit 

Legyenek képesek 

– légzésük tudatos irányítására 

– oldott, természetes középhangjuk használatára 

– saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 

– különböző ritmusú lírai művek érzékletes megszólaltatására  

– felépített produkciók bemutatására 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hallás és beszédállapot kapcsolatát 

– a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetőségeit 

– az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét 

– a verselemzés előadói központú megközelítését 

Fejlessze a tanulók 

– hallásfigyelmét, hallási megkülönböztető képességét 

– képzelőerejét 

– érzelmi intelligenciáját 

– empatikus és műértelmező képességeit 

Ösztönözze a tanulókat 

– a gesztusok és a mimika természetes használatára 

– a versek saját élményű megfogalmazásának közelítésére 

– önálló választású szövegek megformálására 

– csoportos versműsorokban való részvételre 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Fizikai terheléssel 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok 

– Nyelvtörők légzésszabályozással 

 

Hanggyakorlatok 

– A térhez igazodó középhang gyakorlatai  

– Indulati fokozás–csillapítás egyszerű szólamokkal 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörők a sziszegő és a susogó hangok gyakorlására  
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– A gyakran előforduló beszédhibák egyszerű korrekciós gyakorlatai 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Időmértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskísérettel 

 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

– Mondatok hangsúly–variációi  

– Az indulat és érzelem hangsúlyai 

Szöveggel való munka:  

– Tartalom és forma; gondolati ívek  

– Személyes közelítés a szöveghez 

– A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása 

– A megszemélyesítések játékai (párbeszédes versek) 

– Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival – az érvelés tagolási technikái 

– Erő, dinamika, gondolat a szövegben 

– Elbeszélő költemények – (narrátor, több szereplő…) 

– Rövid, ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Az irodalomórai kötelezők előadói feldolgozása 

– Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

– a művészi előadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit 

– a hangsúly és érzelmi többletek jelentés–módosító szerepét 

Legyenek képesek 

– alkalmazkodni a térhez  

– megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédtechnikai váltások szerepét 

– a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, előadói követelményeit 

Fejlessze a tanulók 

– figyelemmegosztó képességét 

– esztétikai érzékenységét 

– képközvetítési készségeit 

Ösztönözze a tanulókat 

– hangi adottságaik eleven használatára 

– önismeretük pontosítására 

– saját közlésvágyuknak megfelelő szövegek kiválasztására, tolmácsolására 

– csoportos és egyéni előadói munkára 

– ünnepi műsorok szerkesztésében való kreatív részvételre 

– az irodalmi előadó–művészet fórumainak megismerésére  
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Tananyag 

 

Légzőgyakorlatok 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

 

Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerőgyakorlatok: a középhangerő, az erős és az intim hangvétel 

– Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Pontos, pergő tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben 

 

Ritmus és tempógyakorlatok 

– Időmértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal 

 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

– Összetett mondatok hanglejtése 

– A „lebegő” szólamvég 

 

Szöveggel való munka 

– Gondolati és leíró versek színei  

– Hangszín–váltások, hangerő, tempó, ritmus  

– Érzelmek – átélés, és/vagy közvetítés  

– Instrukció–adás (pl. egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a 

véleménynyilvánítás mikéntje) 

– Saját élmény keresés a versekben 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

– Ünnepi műsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyűjtése, válogatása) 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése  

– Az iskolai kötelezőkön túli önálló választások 

– Műballadák  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az írásjelek megszólaltatásának lehetőségeit 

– a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit 

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

Legyenek képesek 

– figyelmük megosztására 

– érzelmeik kondicionálására 

– fantáziájuk és előadókészségük felszabadítására 

– ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 

– önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék 

– a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 

– a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 
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– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– a szövegválasztás alapvető kritériumait 

– a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket 

– a testbeszéd jeleit 

– a pódiumi szereplés alapvető követelményeit 

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

Legyenek képesek 

– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak 

legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében 

– hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 

– a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 

– a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésének 

felismerésére 

– a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére  

– mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására 

– önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére 

– a kommunikációs csatornák eleven használatára 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszéd és vers 

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

– vers– és prózamondás 5 perc 

 

A vizsga tartalma 

A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze: 

Beszédgyakorlat–sor bemutatása 

Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a szaktanár 

által összeállított – és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó – gyakorlatsor) 

Vers– és prózamondás 

A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott két 

különböző hangulatú vers vagy próza előadása  

A tanuló a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű 

részlet vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a 

vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia. 

 

A vizsga értékelése  

Beszédtechnikai ismeretek: 

– a gyakorlatok ismeretének szintje,  

– a megvalósítás pontossága, 

– oldott artikuláció és középhang,  

– tudatos nyelvhasználat 

A választott szövegek előadása:  

– kifejező megszólaltatás, 
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– előadásmód,  

– kiállás,  

– jelenlét, 

– közvetítő erő,  

– előadói készségek 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hangszín jelentésformáló szerepét 

– az önálló szövegelemzés ismérveit 

– a tartalom kibontásának kreatív formáit 

Fejlessze a tanulók 

– ritmus– és tempóérzékét 

– képességeit érzelmi megnyilvánulásaik megformálására 

Ösztönözze a tanulókat 

– a rendszeres gyakorlásra 

– beszédképességeik, a verbális és nonverbális csatornáik minél változatosabb 

használatára  

– új képességek kibontakoztatására, felfedezésére 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Bemelegítő gyakorlatok 

 

Hanggyakorlatok 

– Hangerőszabályozó gyakorlatok 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A magánhangzók kapcsolódásainak helyes ejtése 

 

Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Ritmizálás az értelmi hangsúlyok visszahelyezésével 

 

Önálló verstechnikai gyakorlatok, játékok 

– Versek, népdalok vakszövegként való használata  

– Versépítés (a vers logikájának felismerése) 

 

Szöveggel való munka 

– Fokozás, építkezés, poentírozás 

– Hogyan mondjunk ma régi szövegeket?  

– Idegen szavak a szövegben – megoldások  

– Kor– és karakteridézés 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Iskolai kötelezők melletti szabad választások 
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– Klasszikusokból szabadon választva  

– Kortárs versekből való választás 

 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

– „Ismeretterjesztő előadás” szerkesztése – zenével  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a magánhangzók kapcsolódásaira érvényes ejtési szabályokat 

– a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét 

– az önálló szövegelemezés ismérveit 

Legyenek képesek 

– beszédtechnikai ismereteik előadói helyzetben való tudatos alkalmazására 

– klasszikus versformájú szöveg skandálás nélküli ritmikus megszólaltatására 

– ismert karakter–hangzások megformálására, alkalmazására 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókat 

– a szövegek tagolásának, földolgozásának módozataival 

– a beszédtanítás nagy egyéniségeivel  

Fejlessze a tanulók 

– hangadási bátorságát és erejét 

– előadói önbizalmát, kifejező eszközeit 

Ösztönözze a tanulókat 

– beszédük rendszeres gondozására  

– önkifejező szövegek gyűjtésére, előadására 

– versműsorok látogatására 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával  

 

Hanggyakorlatok 

– Szinten–tartó (bemelegítő) gyakorlatok 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A mássalhangzók kapcsolódásának helyes ejtése 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Gyakorlatok tempóváltásokkal 

 

Szöveggel való munka 

– A nagy érzelmek verseinek megszólaltatása  

– Tragikum  a közlésben 

– Szerelmes versek 

– Realista és groteszk szövegek (novellák) 

– Nonszensz versek 

– A tudatos szövegválasztás ismérvei 
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– Saját mondanivaló megtalálása és kifejezésre juttatása (közlésvágy) 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Iskolai kötelezők melletti szabad választások 

– Kortárs versekből való választás 

– Kisprózák –egypercesek, prózaversek 

– Repertoár–építés, gyarapítás 

 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

– „Ilyenek vagyunk” „önismereti előadás” szerkesztése – zenével 

 

Tájékozódás a beszédtanítás szakirodalmában  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a bemelegítő hang–gyakorlatokat 

– a beszéd dallamának változatait és kifejező  

– erejét 

– a beszédtanítás hazai nagyjainak nevét és fontos műveit 

Legyenek képesek 

– halkan és suttogva is szöveget mondani 

– önállóan, személyiségükhöz illő verset/szöveget választani 

– csoportmunkában együtt dolgozni 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédtechnikai váltások szerepét a kifejezésben 

– az önálló versválasztás, feldolgozás ismérveit 

– a kifejező előadás kritériumait 

– a különböző pódiumi műfajokat  

Fejlessze a tanulók 

– „beszéd–elemző” hallását 

– érzelmi rugalmasságát 

– előadó–technikai felkészültségét  

Ösztönözze a tanulókat 

– a változatos hanghasználatra 

– a kifejező–eszköztár tudatos használatára 

– önálló repertoár–építésre 

– csoportos pódiumi előadások létrehozására  

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott  beszéddel   

– Koncentrációs gyakorlatok figyelemmegosztással 

 

Hanggyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 
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– Váltások a beszédben (hangerő, hangszín, hangmagasság) 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Beszédmozgás ügyesítő gyakorlatok  

 

Ritmusgyakorlatok 

– Prózai szövegek ritmizálása 

 

Hangsúlygyakorlat 

– A hangsúly és a szórend viszonya 

 

Szöveggel való munka 

– A kifejező előadás ismérvei váltakozó hangulatú, tartalmú szövegekben 

– A vershelyzet megteremtése, felidézése, a hangulatváltások gyakorlása  

– A tudatos szövegválasztás ismérvei 

– Versmonológok –  drámai monológok (azonosságok és különbségek) 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

 

 Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Kortárs versekből való önálló választás 

– Monológok, versmonológok, szerepversek 

– Repertoár–építés, gyarapítás 

 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

– Szertartásjátékok, oratóriumok, nagyobb lélegzetű irodalmi művek csoportos 

megszólaltatása  

– Vers–színház (új kifejezési formák keresése) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az artikulációs  mozgás–ügyesítés gyakorlatait 

– a pódiumi műfajokat 

– a különböző hangulatú versek, szövegek előadásának technikai ismérveit 

Legyenek képesek  

– egyéni beszédfeladataik önálló, eredményes elvégezésére 

– saját repertoár–építésre 

– önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 

– csoportos munkában pódiumi előadások létrehozására 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókat 

– a beszéd–bemelegítő gyakorlatok jelentőségével  

– az önálló versformálás felelősségével 

– a pódiumművészet kiemelkedő alakjaival 

– a versmondás szerepével.  

Fejlessze a tanulók 

– önállóságát 

– értelmi és érzelmi intelligenciáját 
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– kommunikációs készségeit  

– értő befogadói attitűdjét  

Ösztönözze a tanulókat 

– önképzésre 

– a szakirodalom tanulmányozására 

– a verskultúra ápolására előadói estek látogatására, verslemezek hallgatására 

– a tudatos nyelvhasználat elmélyítésére 

 

Tananyag 

Összetett gyakorlatok: a légzés–hangadás–artikuláció összehangolása 

Összetett beszéd–bemelegítő gyakorlatok 

Rövid elméleti áttekintés a pódiumművészet történetéről  

Vershallgatás –  a pódiumművészet nagyjai  

Szöveggel való munka 

A kifejező előadás ismérveinek rögzítése 

Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

Kortárs versekből való önálló választás 

Tematikus versmondó versenyekre való felkészülés 

Repertoár–építés, gyarapítás 

Szerkesztési gyakorlat 

Önálló estek szerkesztési alapelvei 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a szinten–tartó és a továbbfejlesztő beszédtechnikai gyakorlatokat 

– a verselemzés, a szövegértelmezés folyamatát 

– a szerkesztés alapvető technikáit 

– a pódiumművészet történetének rövid krónikáját, és kiemelkedő előadóit 

Legyenek képesek  

– önállóan bemelegíteni szöveges szerepléseik) előtt 

– önálló szövegválasztásra és annak megformálására 

– rövidebb lélegzetű önálló műsorok szerkesztésére 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék 

– az önálló szövegelemzés ismérveit, a tartalom kibontásának kreatív formáit 

– a beszéd dallamának változatait és kifejező  erejét 

– a beszéd váltásait (erő, magasság, hangszín, tempó) 

– a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit 

– a különböző hangulatú szövegek előadási technikáit 

– a pódiumművészet történetét, kialakulását, és ismert alakjait  

– a pódiumi műfajokat  

Legyenek képesek 

– dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására 

– önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 

– ismeretlen szövegek kifejező megszólaltatására 

– saját repertoár–építésre 

– a választott és megtanult szövegek hiteles tolmácsolására 
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A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszéd és vers  

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

– vers– és prózamondás: előadás repertoárból 12 perc, ismeretlen szöveg felolvasása 3 

perc 

 

A vizsga tartalma 

Beszédgyakorlat–sor bemutatása 

A tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (pl. bemelegítő gyakorlatok, az artikulációs 

biztonságot és pontosságot fejlesztő feladatok, szöveg ritmizálása) 

Vers– és prózamondás 

Repertoárból való vizsga: 

A tanuló repertoárjából választott három különböző hangulatú vers vagy próza előadása. A 

tanuló szabadon választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen, 

lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által 

választott műveket kell előadnia. 

Ismeretlen szöveg értő megszólaltatása: 

A tanuló a vizsgabizottság által hozott irodalmi anyagból – a helyszínen történő választás és 

rövid felkészülés után – értelmezett, bemutató felolvasást tart, s ezzel kapcsolatban kérdésekre 

is válaszol. 

 

A vizsga értékelése 

– Beszédtechnikai ismeretek 

– A tudás technikai szintje  

– A megvalósítás pontossága  

– Természetes, oldott artikuláció és középhang 

– Választott szövegek előadása 

– Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint) 

– Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi síkjai, az előadás építkezése) 

– Előadásmód (kiállás, jelenlét, közvetítő erő, előadói készségek) 

– Elméleti felkészültség 

– Helyes nyelvhasználat 

– Ismeretlen szöveg előadása: 

– A felolvasás gördülékenysége  

– A szöveg értő  megszólaltatása 

– A szöveg alaphangulatának közvetítése 

– Helyes nyelvhasználat 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 

Alapvető fénytechnika 

CD–lejátszó vagy magnó 

Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

CD–k, DVD–k , videofelvételek neves előadóművészek előadásaiból 

Hang–, zörej–, és zajkeltő eszközök 



175 

 

 

Színházismeret 

 

A színházismeret tantárgy fő célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült 

nézőkké illetve „színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a 

csoportjuk színházi tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék azokat a 

színházi összetevőket, amelyek a színházi élmény forrásai.  

Ehhez a célhoz az alapfokon elsősorban a gyakorlat felől közelíthetünk. Ezeken az 

évfolyamokon a színházi kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevőit elsősorban 

drámajátékos eszközökkel közelíthetjük meg. Azok a színházi műfajok állnak a 

középpontban, amelyek a tanulók korosztálya által létrehozott színházi előadásokban 

leggyakrabban előfordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve kortársaik színházi 

tevékenységéből kiindulva vonhatnak le következtetéseket a színház természetéről, illetve a 

színpadi kifejezés legfőbb alkotórészeiről. Azokról a formákról, műfajokról, módszerekről 

pedig, amelyeket ők maguk nem gyakorolnak, játékos formák segítségével szerezhetnek 

személyes tapasztalatokat. 

A továbbképző szakaszban az élőben (vagy felvételről) megtekintett előadások teremthetnek 

alkalmat arra, hogy egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet felépítéséhez segítse 

hozzá a tanulókat a színházismeret tárgy. Az órák középpontjában a továbbképző szakaszban 

egy–egy előadás megtekintése áll: míg az alsóbb évfolyamokon főként gyermek– és 

diákszínjátszó előadások közös megnézése, addig a felsőbb évfolyamokon sor kerülhet 

ifjúsági színházi előadások, illetve gondosan kiválasztott felnőtt színházi előadások 

megbeszélésére is. A megtekintett előadásokat mindig egészében, összhatásában próbáljuk 

megragadni, mert elsődleges célunk a színházi élmény elmélyítése. Ugyanakkor egy–egy 

részlet, alkotórész, összetevő részletesebb vizsgálata megteremtheti annak a lehetőségét is, 

hogy fokozatosan felépüljön a tanulókban egyfajta színházi szemléletmód, illetve 

fogalomkészlet. 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a színpadi szöveg fogalmát 

– a téma fogalmát 

– a színpadi figura fogalmát 

– a színpadi építkezés lehetőségeit  

– a ritmus fogalmát 

– a színpadi tér fogalmát,  a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 

– a szövegmondás egyéni és együttes módjait 

– szerkezeti egység fogalmát 

– a legfontosabb szerkesztési elveket 

– a mozgás és a gesztus színpadi szerepét 

– a színpadi képalkotás lehetőségeit 

– a kellék és a jelmez fogalmát 

 

Fejlessze a tanulók 

– képességét a szöveg színpadi lehetőségeinek felismerésére 

– érzékenységét a színházi előadás alkotórészévé vált szöveg hatásai iránt 

– érzékenységét a különféle szövegekben megjelenő hangulati hasonlóságokra 
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– képességeit a szerkesztett játékokban érvényesülő szerkesztési elvek felismerésére, 

alkalmazására 

– térérzékelői és térhasználói képességeit 

– képességeit a szerkesztett játék zenei hatásainak érzékelésére 

Ösztönözze a tanulókat 

– önálló véleményalkotásra 

– a szerkesztett játékok alapjául szolgáló alkotások megismerésére 

– szerkesztett játékok megismerésére, létrehozására 

– minél több élő szerkesztett játék megtekintésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

 

Tananyag 

Szerkesztett játékok 

A szerkesztett játék tanulmányozásán keresztül a tanulók egyidejűleg kapják meg az alkotás, a 

kipróbálás, a kísérletezés és a rendszerezés lehetőségét: alapvető színházismereti fogalmak 

tisztázhatók ezen a műfajon keresztül. A továbbá a szerkesztett játékokkal való foglalkozás 

lehetővé teszi, hogy a tanulók alkotó módon, a megtapasztalás, megélés élményén keresztül, a 

színház elemeivel kísérletezve közelítsenek a színházi ismeretek felé. 

A szerkesztett játék vizsgálata lehetőséget teremt a színház legalapvetőbb jellegzetességeinek 

felismertetésére: a szöveg és a játék, a szövegmondás és a színpadi megjelenítés 

különbségeinek felismerésére, a színházi előadás összetevőinek és felépítésének érzékelésére. 

 

Az előadás irodalmi alapanyagának gyűjtése, válogatása 

– Egyeztetett téma (tematikus rend) alapján 

– Figurák köré építve 

– Helyzetek köré építve 

– Hangulati hasonlóság alapján 

– Motívumok köré építve 

– Asszociációk alapján 

 

 Az irodalmi alapanyag kibontása  

– A téma feltárása (dramatikus gyakorlatokkal, szituációkkal, monológokkal) 

– A szövegekben rejlő zeneiség kibontása (kórus) 

– Hanghatások és szöveg – aláhúzás és ellenpontozás 

– Zene és szöveg együttes hatása 

– Szövegritmus jelentősége és jelentéshordozó szerepe (szöveges ritmusjátékokkal)  

– Szövegek megszólaltatása különböző stílusokban (stílusjátékok) 

 

A szövegmondás variációi és színpadi hatásuk 

– Az egyéni szövegmondás  

– Együttes szövegmondás (pl. kórus, visszhang, szavankénti láncmondás)  

 

Szöveg és tér  

– A tér irányai, hangsúlyos pontjai 

– Egyén és csoport elhelyezése a térben 

– Egyéni és csoportos mozgások a térben 

 

Szöveg és tárgyak 

– Jelmezek, kellékek, hangkeltő eszközök (pl. ritmushangszerek) használata 
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Az előadás felépítése  

– Szerkesztési elvek 

– A szöveg és a megjelenítés összefűzése 

– A tér, az idő és a szöveg együttesei 

– Szöveg és kép egymást erősítő, árnyaló illetve gyengítő hatása  

– Szöveg–gesztus–mozgás (tánc) együttesei (jelentésmódosító hatások) 

– A szituáció változása a szöveg redukálásával 

– A szöveg ritmusa és a jelenetritmus  

– Az előadás ritmusa (kiemelt pillanatok) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a színpadi szöveg fogalmát 

– a téma fogalmát 

– a színpadi figura fogalmát 

– a szövegek legfontosabb szerkesztési elveit 

– a ritmus fogalmát 

– a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 

– a mozgás és a gesztus fogalmát 

– a kellék és a jelmez fogalmát 

Legyenek képesek 

– megadott szempontok alapján színpadi megjelenítésre alkalmas szöveg válogatására 

– a szövegmondás egyéni és együttes módjainak alkalmazására 

– felismerni, hogy egy szerkesztett játék hatása milyen alkotórészekből adódik  

– egy szerkesztett játék szerkesztési elvének felismerésére 

– a tér nyújtotta lehetőségek felismerésére 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 

– a mese történetének jellegzetes elemeit 

– az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit 

– a narrátor fogalmát 

– a színpadi alak jellemzésének alapvető formái, lehetőségeit 

– a maszk fogalmát  

– a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit 

– a jelmez és kellék használatának alapvető formáit 

– a terek váltását, illetve a szimultán ábrázolás a lehetőségeit 

– a színpadi világítás fogalmát 

– a szituáció fogalmát 

– a jelenet fogalmát 

Fejlessze a tanulók  

– képességét, hogy felismerjék a mesei történet legfőbb összetevőit 

– képességét, hogy felismerjék a mese szituációit 

– képességét, hogy felismerjék egy színpadi alak legalapvetőbb tulajdonságait, a 

történetben betöltött szerepét 

– képességét, hogy felismerjék a jelmezek, maszkok, kellékek figurateremtő hatását  
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– képességét, hogy felismerjék a tárgyak szerepét, szimbólumteremtő, –hordozó 

lehetőségeit 

Ösztönözze a tanulókat 

– önálló véleményalkotásra 

– színpadi megjelenítésre alkalmas mesék megismerésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

– minél több élő mesejáték–előadás megtekintésére 

 

Tananyag 

Színházi előadás meséből  

A gyermekszínjátszók által a leggyakrabban feldolgozott, színpadra adaptált irodalmi (epikus) 

alkotások a mesék. Az adaptálás folyamatának vizsgálata és gyakorlati kipróbálása 

lehetőséget teremt a színház legalapvetőbb jellegzetességeinek további – az előző 

évfolyamhoz képest kibővített, mélyített – tanulmányozására, többek között az epikus és a 

drámai kifejezés különbségeinek érzékeltetésére. 

 

Játék a mese összetevőivel  

– A mese képei (ezek ábrázolása állóképekkel, állóképek sorával) 

– A mesei szituációi (szituációs játékok) 

– Meseindító helyzetek (szituációs játékok) 

– Jellegzetes mesei elemek (ismétlődések, fordulatok, váratlan események, akadályok, 

gátak – szituációs játékokban) 

– A mese tanulságai (szituációs játék, egyéb drámaformák) 

 

A mese szereplői  

– Alaptulajdonságok megjelenítése (pl. szoborjátékok, szerep a falon, 

tulajdonsághordozó játékok) 

– A mese hőse a hős bemutatására (pl. improvizációk, szituációs játékok, a hős egy 

napja, pillanatképek a mesehősök életéből) 

– A hős segítői és ellenfelei (szituációs játékok) 

– Meseszereplők találkozásai (szituációs játékok a szokványos és a szokatlan 

találkozásokra) 

 

Elbeszélés és megjelenítés 

– Elbeszélő a színpadon (egy vagy két narrátor, a narrátor mint szereplő, csoportos 

narrálás) 

– A narrált tartalom képi és hangulati elemeinek megjelenítése (stilizált mozgások, 

hangaláfestés, állóképek, tablók) 

– A narráció kiváltása játékkal (a narráció átfordítása szituációba)  

– A mesei szituáció kibontása jelenetté (pl. improvizációk, szituációs játékok) 

– A jelenet felépítése (kezdő helyzet, fordulatok, záró helyzet) 

 

Díszlet 

– Az üres tér lehetőségei 

– Díszlet emberi testekből (szoborjátékok, állóképek) 

– Helyszínteremtés fényekkel 

– A helyszínek jelzése, helyszínváltozások,  jelzett, stilizált díszletelemek és azok 

elhelyezése, mozgatása  

– Szimultán helyszínek 

– A tér kiemelt pontjai különféle díszletekben 
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Jelmez és maszk 

– Egy–egy mesei szereplő felöltöztetése (jelmezbörze, divatbemutató) 

– Ruhadarabbal figurateremtés (színek és formák szimbolikája) 

– A maszk lehetőségei 

 

Kellékek 

– A kellék karakterépítést segítő szerepe 

– A tárgyak különféle szituációkban 

– A kellék szimbólumteremtő és –hordozó lehetőségei 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 

– a mese történetének jellegzetes elemeit 

– az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit 

– a narrátor fogalmát 

– a színpadi alak jellemzésének alapvető formáit, lehetőségeit 

– a maszk fogalmát  

– a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit 

– a jelmez és kellék használatának alapvető formáit 

– a színpadi világítás fogalmát 

– a szituáció fogalmát 

– a jelenet fogalmát 

Legyenek  képesek 

– egy történet alaphelyzetének, fordulatainak felismerésére 

– a mesefigurák jellegzetességeinek felismerésére 

– jelmezekkel, maszkokkal, kellékekkel figura teremtésére 

– a tér– és díszlethasználattal megteremtett  színpadi világ felismerésére 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a probléma fogalmát 

– a szituáció legáltalánosabb összetevőit 

– a szándék és a motiváció fogalmát 

– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a jellem fogalmát 

– a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit 

– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a színpadi játék és a díszletek összefüggését 

Fejlessze a tanulók  

– képességét, hogy egy adott előadásban megjelenő legfőbb problémá(ka)t felismerjék 

– képességét, hogy egy adott szituáció legfőbb jellegzetességeit felismerjék 

– képességét, hogy egy figura adott szituációban érvényesülő legfontosabb szándékát 

felismerjék 

– képességét, hogy egy adott figura hosszabb távon érvényesülő szándékát, érintettségét 

(motivációját) felismerjék 
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– képességét, hogy egy adott szituációban, illetve egy előadás egészében megjelenő 

emberi viszonyokat felismerjék 

Ösztönözze a tanulókat 

– színpadi megjelenítésre alkalmas epikus alkotások megismerésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

– minél több irodalmi adaptációból készült élő előadás megtekintésére 

 

Tananyag 

Színházi előadás novellából, regényből 

Az adott korcsoporthoz tartozó gyermek–, illetve diákszínjátszók gyakran és örömmel 

vállalkoznak nagy kihívást jelentő feladatokra: elbeszélések, illetve ifjúsági regények 

színpadra állítására. A nekik szóló gyerek– és ifjúsági színházi előadások is gyakran nyúlnak 

ezekhez az alapanyagokhoz. Az adaptáció folyamatának és a létrejött előadásoknak a 

vizsgálata elmélyítheti az epikus és a drámai műfajok közti különbségek ismeretét, 

ugyanakkor tovább építheti a tanulók színházi gondolkodását és fogalomkészletét is. 

 

A színpadra állítás fázisai 

– Problémakeresés, alapanyag keresése 

– A választott mű szituációkra bontása 

– Az egyes szituációk feltárása  

– A történetet alapvetően befolyásoló szituációk feltárása  

– Jelenetek építése a szituációkból 

– Előadásépítés jelenetekből (szerkesztési lehetőségek) 

 

Figurateremtés drámatechnikákkal 

– Jellemzők összegyűjtése 

– Tulajdonságok kibontása (a figura viselkedése) 

– A figura helyzetben – a jellemek megteremtése 

 

A szereplők viszonyai 

– A szereplők kapcsolatainak alaptípusai  

– Megjelenítési lehetőségek a szereplők közötti kapcsolatok ábrázolására 

(drámatechnikákkal) 

– A szereplők közötti kapcsolatok változása  

– A szereplők és azok kapcsolatainak alakulása az előadás egészében 

 

A színpadi környezet megteremtése 

A figurák és kapcsolataik megjelenítését lehetővé tevő egységes színpadi környezet 

megteremtése (jelmez, kellék, maszk, díszlet, zene, fények) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a szituáció legáltalánosabb összetevőit 

– a szándék és a motiváció fogalmát 

– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a jellem fogalmát 

– a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit 

– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a színpadi játék és a színpadi környezet összefüggését 
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Legyenek képesek 

– egy irodalmi alkotás és színpadi megvalósítása közti különbség megfogalmazására 

– szituációk, jelenetek elkülönítésére 

– a jellemek jellegzetességeinek, motivációinak felismerésére 

– a szereplők közti viszonyok felismerésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs felhasználására véleményük kifejtésében 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hétköznapi élethelyzet és a színpadi szituáció összekapcsolásának lehetőségeit 

– a típus fogalmát 

– a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit 

– a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit 

– a színpadi világítás alapjait 

– a zene színpadi használatának alapjait 

– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 

– a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai 

Fejlessze a tanulók: 

– ön– és társismeretét 

– szituációelemző képességét 

– színházi látásmódját 

Ösztönözze a tanulókat 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

– környezetük problémáinak érzékelésére 

– a játékban rejlő általános érvényű tartalmak felismerésére 

– a térhasználattal való kísérletezésre 

– akusztikai kísérletezésre 

– a világítással való kísérletezésre 

– minél több gyermek– és diákszínjátszó előadás megtekintésére 

 

Tananyag 

Színházi előadás személyes élményanyagból (életjátékok) 

Az életjátékok létrehozásával, a személyes élményanyagból történő kiindulással az érintettség 

előnyei és hátrányai is megjelennek a gyermek– és diákszínjátszók munkájában. Az 

életjátékok tanulmányozása ezzel egyidejűleg a színházismereti tanulmányok új fázisát is 

jelenti: az alapfok végén ennek a műfajnak az alapos vizsgálata az eddig tanultak 

szintetizálása mellett egyben már a drámai kifejezés lehetőségeinek közelebbi 

megismeréséhez is elvezeti a tanulókat. 

 

A tanulókat foglalkoztató problémák gyűjtése, kiválasztása, kibontása  

– Problémagyűjtő és a problémákat rendszerező tevékenység (ön– és társismereti, 

improvizációs játékok) 

– A megtalált problémahelyzetek feldolgozása (szabályjátékokkal, szituációs játékokkal) 

– Komplex dráma a kiválasztott problémák vizsgálatához 

 

Eszközök a  személyesség áttételére színházi helyzetbe 

– A probléma áthelyezése analóg helyzetbe 
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– A személyek tipizálása (szituációk egy–egy típus kibontására; a típusok megjelenítése 

változó körülmények között) 

– A személyes tartalmak reális és nem reális terekbe helyezése 

– A személyes tartalmak expresszív képpé fogalmazása 

– A személyes tartalmak mozgásszínházi megjelenítése 

 

Szituációteremtés, jelenetépítés 

– A problémák körüljárása rögtönzésekkel 

– A rögtönzéstől a szituáció felépítéséig dialógusok és akciók kidolgozása 

– Jelenetszerkesztés szituációkból 

 

A világítás 

– Természetes és mesterséges fények hatása 

– A fény atmoszféra teremtő ereje 

– A fény jelentésteremtő és –módosító szerepe 

– A színek és szimbolikájuk alkalmazása a világításban 

 

A zene 

– Élő zene, gépzene 

– A zene érzelmi, hangulati, atmoszférateremtő hatása az előadásban 

– A zene dramaturgiai szerepe 

– A zene mint az előadás önálló alkotóeleme (pl. dalok) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a típus fogalmát 

– a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit 

– a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit 

– a színpadi világítás alapjait 

– a zene színpadi használatának alapjait 

– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 

– a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai 

Legyenek képesek 

– a főbb színházi alkotóelemek (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, 

jelmezek) felismerésére saját előadásban 

– a hétköznapi élet problémáját színházi szituációvá alakítani 

– a személyesség színházi szituációkba való áttételére 

– rögtönzésekkel szituációk felépítésére 

– a megismert színházi fogalomkészlet használatára a saját rögtönzések elemzésekor 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék 

– azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy–egy előadás létrejön 

– a színházi alkotóelemeket (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, 

jelmezek, kellékek, világítás), azok hatását 

– azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag színpadra állítását segítik 

– a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl. játéktér, 

főszereplő, mellékszereplő, jelenet, fordulat, felvonás) 

Legyenek képesek 
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– színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére 

– előadások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására 

– saját csoportja által létrehozott előadások sajátosságainak leírására a megismert 

fogalmi készlet segítségével 

– annak megfogalmazására, hogy a színház milyen eszközökkel gyakorol hatást a nézőre 

– a színházi összetevőkről és működésükről tanultak alkalmazására 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Színházismeret 

előadás(részlet) elemzése 10 perc  

 

A vizsga tartalma 

A tanuló/csoportja által a vizsgán bemutatott saját produkció egészének vagy részletének 

felidézése a megismert fogalmi készlet alkalmazásával, a színházi alkotóelemek és azok 

nézőre gyakorolt hatásnak elemző bemutatása.  

vagy  

A tanuló a tanár által a vizsgát megelőző félévben előre kiadott legalább öt különböző 

alapanyaggal (problémák, szituációk, szövegek) ismerkedhet meg. A vizsgán a tanuló 

szabadon választott alapanyaggal kapcsolatban feltárja, hogy mi az a helyzet, probléma, 

amely színházi megjelenítésre alkalmas, valamint felvázolja, hogy milyen színházi eszközöket 

alkalmazna megjelenítésükre, és azok várhatóan milyen hatást gyakorolnak a nézőre.  

 

A vizsga értékelése 

Színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése 

A színházi alkotóelemek és azok hatásának ismerete, alkalmazása 

A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete, használata 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit 

– az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl. rítusjáték, táncszínház)  

– a színház és a film legfőbb különbségeit 

– a drámai színház néhány klasszikus műfajának sajátosságait (komédia, tragédia, 

realista színmű) 

Fejlessze a tanulók  

– érzékenységét a jelen idejű színházi élmény befogadására 

– érzékenységét a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességének felismerésére 

– színházi ízlését 

– színházi előadás elemző képességét 
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Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások látogatására 

– a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre 

 

Tananyag  

A színházművészet sajátosságai 

Ezen az évfolyamon elsősorban azt kívánjuk tisztázni, hogy mitől színház a színház, mi 

különbözteti meg a vele rokon művészeti formáktól, illetve hogy mik azok a jellegzetességek, 

amelyek a színpadi kifejezés nélkülözhetetlen összetevőit jelentik. 

 

Színház mint a megjelenítés művészete 

– Drámai és nem drámai alapanyagú színház 

– Az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségei 

 

Drámai műfajok a színházban 

– A komédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, végkifejlet) 

– A komédia tere, térhasználati konvenciói 

– A jellemkomikum sajátosságai, helyzetkomikum és jellemkomikum 

összekapcsolódása a komédiában 

– A színész munkája a komédiában (az emberi gyarlóságok és az értéktévesztések 

színészi ábrázolása) 

– A klasszikus tragédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, 

végkifejlet) 

– A tragikus szituáció: válsághelyzetek, döntési kényszerek, választási lehetőségek 

– A tragikus hős és ellenfele(i), a közöttük zajló küzdelem fázisai, fokozatai, tétje 

– A tragikus hős hiteles jelenkori ábrázolásának problémái (a színész eszközei a 

hősábrázolásra: hogyan jelezhetők a „hős” emberi léptékei, miképp hitelesíthető a jelenben is) 

– A realista színmű dramaturgiája (alapprobléma, a történet indokai, okszerűsége, 

fordulatai, végkifejlete). A történet hétköznapisága és mitikus mélységei 

– A realista színház díszlete, jelmeze, tárgyhasználata 

– Emberábrázolás a realista színházban: motivációk, kapcsolatok, emberi viszonyok, a 

színész jellemábrázolása 

– Jelenetszervezés (a reális szituációk megjelenítése, valószerűsítése, felépítése, 

fordulatai, illetve a mindebben megnyilvánuló emberi tartalmak) 

 

Színházi előadás nem drámai alapanyagból 

– A rituális játék hagyományai. A tradíció szerepe és funkciója. Rítus a modernkori 

színházban 

– A rítus dramaturgiája, a színpadi eseménysor felépítése, egységei, ezek kapcsolódási 

módjai 

– A színházi előadás szertartás jellegét megteremtő eszközök (rituális tér, zene és ritmus 

szerepe, tárgyhasználat) 

– A szertartásjáték szereplői, a közönség részvétele a rítusban 

– A tánc– és mozgásszínház dramaturgiája (a zene előadásszervező szerepe, tétel– és 

etűd–dramaturgia) 

– Mozgásformák, tánctechnikák 

– A táncszínházi előadó, a mozgásszínházi színész kifejezőeszközei a tánc–, illetve a 

mozgásszínházban 
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A színház és rokon műfajai 

– A film és színház hatásának és befogadásának különbségei 

– A tévéjáték és a színház hatásának és befogadásának különbségei 

– Az élő és a rögzített előadás 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit 

– az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl. rítusjáték, mozgásszínház, 

táncszínház)  

– a színház, a film, a televízió legfőbb különbségeit 

– a drámai színház egy–két klasszikus műfajának sajátosságait  

Legyenek képesek 

– megkülönböztetni az élő, jelen idejű színházi élményt a rutinból született, „holt 

színháztól”  

– felismerni a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességét 

– különbséget tenni egy adott színházi eladáson belül a hatásos és hatásvadász, illetve az 

ízléses és ízléstelen megoldások között 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a színpadi adaptáció fogalmát 

– az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit 

– a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit 

– a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 

– a dramaturgia fogalmát 

– az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat 

(hatásmechanizmusokat) 

– a felütés (kezdet), fordulat és zárlat (befejezés) fogalmát 

– a motívum fogalmát, színházi értelmezését 

– a színházi tér fogalmát és formáit 

– a színpadformák fogalmát, a legfontosabb színpadformákat 

– a játéktér fogalmát és legfőbb jellegzetességeit 

– a zaj, zörej és zene színházi szerepét 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai alapanyagú színház fogalmát 

– az előadás egységes jelrendszerének szükségességét 

– az előadás stílusának fogalmát 

Fejlessze a tanulók  

– képességét az epikus és a drámai kifejezés megkülönböztetésére 

– dramaturgiai érzékenységét 

– motívumfelismerő képességét 

– improvizációs képességét 

– térhasználatát 

Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások megtekintésére 
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– a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre 

– színházi tárgyú kiadványok olvasására  

 

Tananyag 

A színházi előadás alkotórészei I. 

Ezen az évfolyamon a színházi előadás alkotórészeiből kiindulva elkezdhetünk 

szisztematikusan felépíteni egy színházi szemléletmódot, illetve fogalomkészletet. Az élőben 

vagy videóról megtekintett előadások kapcsán az előadás egy–egy összetevőjét, alkotórészét 

tesszük alaposabb vizsgálat tárgyává. Egy–egy részterületre figyelve a színház konkrétabb 

alkotórészei felől haladunk az elvontabb összetevők felé. Ugyanakkor természetesen a 

megtekintett előadás egészének megbeszéléséről sem feledkezünk el. 

 

A színházi előadás alapanyaga 

– Dráma, adaptáció, „önmagát író” előadás  

– Az előadás szövegkönyve  

 

Dramaturgia alapjai 

– Beavatkozások a színpadra állított drámába, illetve nem drámai műbe 

– Jelenetek elhagyása és átcsoportosítása, összevonása 

– Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe, megjelenítésük módjai 

– Témák és motívumok végigvezetése az előadáson 

– Beavatkozások eredeti alapanyagba: húzások és bővítések, vendégszövegek  

– A jelenetek közötti kapcsolatok megteremtése 

– Az előadás kezdete, vége, felépítése, szervező elvei 

 

A tér 

– A színházi tér (pl. nagyszínpad, kamaraszínház, stúdió– vagy szobaszínház)  

– A színpadi forma (a dobozszínpadtól a térszínházi formákig) 

– Játéktér és nézőtér viszonya, az előadás és közönsége kapcsolata, ezzel összefüggő 

nézői magatartásmódok 

– A játéktér (határai, térformái, szintjei, sajátosságai) 

– Díszletfajták (az üres tértől, az absztrakt és stilizált téren át a valóságábrázolásig és az 

illúziókeltésig) 

– Térhasználat (járások, meghatározó irányok és mozgások, hangsúlyos pontok) 

 

Az akusztikai réteg  

– A zajok szerepe az előadásban, az ismétlődő zajok teremtette motívumok 

– A zajtól a ritmusig és a zenéig 

– A zene szerepe az előadásban (felvonásátkötő, aláfestő, hangulatteremtő szerep vagy 

autonóm funkció) 

– A zene megjelenési módjai (a bejátszás, illetve az élő zene különféle formái) 

– A zene stílusa, hangzása, hatása 

– Zenei motívumok, zenedramaturgiai 

 

A rendező munkája 

– Az előadás jelrendszerének, kifejezésmódjának meghatározása 

– Az előadás stílusának meghatározása, stiláris jellegzetességeinek érvényesítése 

– A rendezői koncepció megjelenítésének eszközei az előadás komplex jelrendszerével 

– A színészvezetés 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a színpadi adaptáció fogalmát 

– az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit 

– a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit 

– a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 

– a dramaturgia fogalmát 

– az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat 

(hatásmechanizmusokat) 

– a motívum fogalmát, színházi értelmezését 

– a színházi tér fogalmát és formáit 

– a zaj, zörej és zene színházi szerepét 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai alapanyagú színház fogalmát 

– az előadás egységes jelrendszerének szükségességét 

– az előadás stílusának fogalmát 

Legyenek képesek 

– megkülönböztetni az epikus és a drámai kifejezést 

– felismerni egy előadás működésének, felépítésének legalapvetőbb dramaturgiai 

jellegzetességeit 

– felismerni egy előadás legfőbb motívumait 

– felismerni a színházi tér és színpadi formák legfőbb jellegzetességeit, illetve 

előadásalakító szerepét 

– felismerni a zene (illetve egyéb akusztikai elemek) szerepét egy előadás színházi 

hatásmechanizmusában 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket 

– alkat és színészi karakter fogalmát 

– a legalapvetőbb színpadi szerepköröket 

– a színészi játékstílus fogalmát 

– a színpadi műfaj fogalmát és összefüggését a színészi játékstílussal 

– a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit 

– a színészi jelenlét fogalmát 

– a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit 

– a jelmez fogalmát, legfőbb jellegzetességeit, legfontosabb funkcióit  

– a szituációteremtés legfőbb formáit 

– a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit 

– a rendezői koncepció fogalmát 

– a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit 

– a színházi stílus fogalmát 

Fejlessze a tanulók  

– képességét, hogy egy előadás hatásmechanizmusában felismerjék a nonverbális és 

metakommunikációs jeleket  

– képességét, hogy érzékeljék a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát 
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– képességét, hogy a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit felismerjék, 

ugyanakkor érzékelje azokat az alapvető – színészi eszközöket is, amellyel a figurák 

jellemzése történik 

– képességét, hogy felismerjék a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét  

– képességét, hogy a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb 

sajátosságait felismerjék 

– képességét, hogy érzékelje egy előadás legerősebb feszültségpontjait, lássa a 

feszültségkeltés legalapvetőbb formáit  

– képességét, hogy felismerjék egy–egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne 

megjelenő problémák összetevőit, a – problémáihoz való különféle emberi viszonyok 

sajátosságait  

– képességét, hogy érzékelje egy–egy jelenetben, illetve az egész előadásban a 

meghatározó emberi viszonyokat, illetve azt, hogy – milyen viszonyrendszer működteti az 

egyes jelenteket, illetve az előadás egészét 

– képességét, hogy érzékelje egy–egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb 

fordulatait 

– képességét, hogy felismerjék egy–egy előadás legalapvetőbb stílusjegyeit 

Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások megtekintésére 

– saját színházi előadás létrehozására 

– színházi tárgyú szakirodalom olvasására 

 

Tananyag 

A színházi előadás alkotórészei II. 

Ezen az évfolyamon folytatódik a színházi előadás alkotórészeinek áttekintése. Ez tovább 

építi a tanulók színház szemléletmódját és fogalomkészletét. Ezen az évfolyamon az élőben 

(vagy videóról) megtekintett előadások kapcsán főként a szereplő, a színész munkáját, annak 

összetevőit tesszük alaposabb vizsgálat tárgyává. Ugyanakkor természetesen a megtekintett 

előadás egészének megbeszéléséről sem szabad továbbra sem elfeledkezni. 

 

Nonverbális és metakommunikációs jelek a színész játékában 

– A testtartás, a mimika, gesztusok mint a színészi kifejezés alapjai 

– A jellegzetes mozdulatok, mozgások, mozgásformák kifejező ereje 

– A térköz jelentésteremtő funkciója 

– Hangszín, hanghordozás 

– A metakommunikációs jelek hitelesítő vagy átértelmező szerepe 

 

Színészi játék 

– Alkat és színészi karakter 

– Színpadi szerepkörök 

– Egyes tradicionális színházi műfajokhoz tartozó színészi játékstílusok 

– A színész munkája a stilizációtól, az illusztráción át az átélésig, illetve az eltartott, 

ironikus játékmódig 

– A színészi jelenlét 

– Színészi szerepformálási módok 

 

Jelmezek 

– A színpadi öltözet formái (az utcai ruhától a jelmezig)  

– A jelmezek kor– és helyszínjelző szerepe 

– Színek és formák a jelmezekben 
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– A jelmezek karakterábrázoló képessége 

– A szereplők csoportosítása az öltözetük alapján 

– Hierarchia, státusz, viszony megjelenése a jelmezben 

– Átöltözések, jelmezváltások 

– Álöltözetek, álarcok, maszkok 

 

Szereplők a jelenetekben 

– Kapcsolat– és  szituációteremtés a színészi játék segítségével 

– A jelenet folyamata, ritmusa, ritmusváltásai 

– Válságpontok, fordulatok a jelenetben, ezek kifejezésmódjai  

– A feszültségkeltés színészi és rendezői eszközei 

– Emberi erőterek és ezek változása a jelenetben 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket 

– alkat és színészi karakter fogalmát 

– a legalapvetőbb színpadi szerepköröket 

– a színészi játékstílus fogalmát 

– a színpadi műfaj fogalmát, és összefüggését a színészi játékstílussal 

– a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit 

– a színészi jelenlét fogalmát 

– a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit 

– a szituációteremtés legfőbb formái 

– a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit 

– a rendezői koncepció fogalmát  

– a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit 

– a színházi stílus fogalmát 

Legyenek képesek 

– egy előadás hatásmechanizmusában felismerni a metakommunikációs jeleket 

– érzékelni a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát 

– felismerni a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit 

– érzékelni azokat az alapvető színészi eszközöket is, amellyel a figurák jellemzése 

történik 

– felismerni a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét  

– felismerni a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb sajátosságait  

– érzékelni egy előadás legerősebb feszültségpontjait, elkülöníteni a feszültségkeltés 

legalapvetőbb formáit  

– felismerni egy–egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne megjelenő problémák 

összetevőit, a problémáihoz való különféle – emberi viszonyok sajátosságait  

– érzékelni egy–egy jelenetben, illetve az egész előadásban a meghatározó emberi 

viszonyokat, továbbá azt, hogy milyen – viszonyrendszer működteti az egyes jeleneteket és az 

előadás egészét 

– érzékelni egy–egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb fordulatait 

– felismerni egy–egy előadás legalapvetőbb stílusjegyeit 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 
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– a színházi fogalomkészlet alkalmazásának lehetőségeit egy–egy konkrét előadás 

elemzésében 

Fejlessze a tanulók 

– színházi előadás elemző képességét 

– képességét az előadás dramaturgiai működésének felismerésére 

– képességét a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére 

– képességét a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére 

– képességét a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére 

Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások megtekintésére 

– a megtekintett előadás során szerzett élmény elemző feldolgozására 

– saját színházi előadás létrehozására 

– színházi tárgyú szakirodalom olvasására  

 

Tananyag 

Színházi előadások komplex elemzése 

Ezen az évfolyamon szintetizáljuk az eddig szerzett ismereteket. Ezért a középpontban egy–

egy élőben vagy videóról megtekintett előadás komplex megbeszélése áll. Így a diákok 

tapasztalatokat szerezhetnek arról, hogy ismereteik alkalmasak színházi előadások 

elemzésére, értelmezésére, értékelésére. 

A komplex elemző beszélgetésekben az alábbi szempontokat érdemes használni. 

Természetesen a konkrét elemzett előadás alapján kell eldöntetni, hogy mik azok a 

szempontok, amelyek az adott előadásban fontosak, lényegesek, illetve melyek azok, amelyek 

annyira lényegtelenek az adott előadás működése szempontjából, hogy szóba sem kell őket 

hozni. 

 

Elemző beszélgetések előadásokról 

Az alapanyag 

– Az alapanyag természete (dráma, adaptáció, nonverbális anyag) 

– Az alapanyag stiláris, műfaji, dramaturgiai sajátosságai, ezek hatása az előadás 

megformálására 

 

Dramaturgia 

– Színházi szövegkönyv: változtatások az alapanyagon (húzások, betoldások, 

vendégszövegek – ezek alkalmazásának célja) 

– Az előadás felépítése, szervező elvei, a  jelenetek logikai kapcsolata 

– Az előadás kezdete, ennek hatása a nézői befogadásra 

– Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe 

– Az előadás zárása, ennek hatása a nézői befogadásra 

 

A tér 

– Az előadás színházi tere (a nagyszínpadtól  a szobaszínházig) 

– A színpadi forma (a dobozszínháztól a térszínházi formákig) 

– Előadás és közönség kapcsolata, ennek hatása a nézői befogadásra 

– Játéktér és díszletvilág 

– Az előadás térhasználata (kitüntetett pontok, ezekhez kapcsolódó akciók, motívumok, 

figurák; meghatározó térirányok és mozgások, ezek jelentése) 

 

Tárgyak, kellékek 

– A tér berendezésének szerepe a játékban 
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– Az előadás legfontosabb tárgyai, kellékei (ezek kiemelésének lehetőségei, illetve a 

hozzájuk kapcsolódó jelentések) 

– Az egyes figurák kapcsolata a tárgyakkal, kellékekkel, ennek jelentése és hatása 

– Állandó vagy változó tárgyak, kellékek; ezek funkciói és funkcióváltásai 

– A tárgyak, kellékek „útja”, az így keletkező motívumok 

– A tárgyak, kellékek összefüggése az előadás más elemeivel, hatása a játékstílusra 

 

Zajok, zenék 

– Az előadás akusztikai rétege, a zajok, zenék jelentősége az előadásban 

– Az ismétlődő zajok, zenék, illetve a belőlük születő motívumok, ezek hatása az 

előadás jelentésére 

– Az előadásban megszólaló zajok, illetve zenei stílus(ok) – ezek illeszkedése a 

játékstílushoz 

– A zene funkciói (átkötő szerep, hangulatteremtő szerep, dramaturgiai szerep, önálló 

alkotórész)  

– A zene és az előadás műfajának összefüggései 

 

Jelmezek 

– A színpadon megjelenő öltözetek kort, illetve helyszínt meghatározó szerepe  

– Színek és formák, a köztük lévő kapcsolat, hatásuk az előadás hangulatára, jelentésére 

– Az egyes szereplők öltözete, ruhájuk színe, formája, szabása, ezek jellemző ereje 

– Átöltözések,  ruhaváltások,  ezek funkciói 

– A szereplők csoportjai öltözékük alapján, a jelmezek hierarchiát, státuszt, viszonyokat 

közvetítő szerepe  

– A jelmezek kapcsolata az előadás más alkotórészeivel, viszonyuk a térrel, hatásuk a 

szereplők viselkedésére, az előadás játékstílusára 

 

A szereplők jellemzése szavak nélkül 

– Amit még az előtt tudunk  az egyes figurákról,  hogy megmozdulnának, 

megszólalnának 

– Álarcok, maszkok használata, az arcfestés szerepe, ezek hatása a nézői elvárásokra, 

összefüggésük az előadás műfajával, stílusával 

– A szereplők alkata, az egyes figurák testtartása, ezek szerepe a jellemzésben 

– A szereplők arca, arckifejezése, mimikája, ennek hatása a jellemzésre 

– A szereplők jellegzetes mozdulatai, gesztusai, ezek összefüggése az előadás 

játékstílusával 

– A metakommunikációs jelzések „üzenetei” a szereplők viszonyáról, kapcsolatuk 

jellegéről, változásáról 

 

A mozgások szerepe  az előadásban 

– Megkomponált mozgások, koreografikus részletek, ezek összefüggése az előadás más 

kifejező eszközeivel 

– A mozgások hatása az előadás hangulatára, az egyes figurák jellemzésére, a produkció 

stílusára 

 

Színészi játék 

– Az előadás műfajának, stílusának hatása a színészi munkára 

– Az adott előadás játékstílusának hatása a színész játékára 

– A színész mimikája, gesztuskészlete 

– A színész hanghordozása, beszédmódja 
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– A színész metakommunikációs jelzéseinek erősítő, gyengítő vagy átértelmező szerepe 

– A színész figura át teremtő eszközei 

– Színészi „létezésmódok” (az átéléstől az alak pszicho–fizika jellemzésén át a szerep és 

a színész közti távolság érzékeltetéséig) 

 

Az előadás stílusa 

– A jelenetek szervező elvei 

– Az előadás leghangsúlyosabb mozzanatai (jelenetei, előadásrészletei) 

– A rendezői koncepció, ennek kifejtése az előadásban 

– Az előadásban megjelenő színházi eszközök, kifejezésmódok 

– Az egyes elemek, színházi alkotórészek rendszerbe szervezése 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a színházi fogalomkészlet alkalmazási lehetőségeit egy–egy konkrét előadás 

elemzésében 

Legyenek képesek 

– színházi előadás elemzésére 

– az előadás dramaturgiai működésének felismerésére 

– a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére 

– a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére 

– a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék 

– a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit (pl. szövegmondás, mozdulat, 

gesztus, mimika, akció, zenei– és látványelemek), 

– a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátosságait, 

felhasználási lehetőségeit, 

– a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat (pl. drámai 

formák, színházi műfajok, színpadtípusok, játékstílus), azok meghatározásait, 

kapcsolódásukat,  

– az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői 

élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését. 

Legyenek képesek 

– egy–egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeinek (pl. alapanyag, tér, jelmez, 

zene, világítás, színészi játék), ezek sajátosságainak, kapcsolódási módjának felismerésére 

– a színházi előadás vizsgálatára, értékelésére a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, 

illetve formai) konvenciórendszer szerint 

– saját színházi tevékenységében – a megismert fogalmi készlet alapján – tudjon érvelni 

az általa kigondolt elképzelések, megoldások mellett 

– egy–egy színházi előadás átfogó értékelésére, eljutni az előadás jellemzőinek 

leírásától, összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezéséig 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll 
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A vizsga tantárgya és időtartama 

Színházismeret 

írásbeli (a vizsgát megelőzően elkészítve) 

szóbeli 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

Előadáselemző dolgozat (5–8 oldal) 

Szabadon választott – a vizsga évében – készült előadás elemző bemutatása. A dolgozatot a 

továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, 

és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát 

szervező intézménynek. 

A dolgozatnak ki kell térnie: 

– az irodalmi alapanyag és a dramaturgiai munka jellegzetességeire 

– a tér és a térhasználat sajátosságaira, 

– a jelmezek jellegére és funkciójára 

– a tárgyak, kellékek szerepére 

– az esetleges akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságaira, funkciójukra 

– az előadás felépítésére, ritmusára 

– az emberi viszonyok sajátosságaira, azok ábrázolásának módjára 

– a megjelenő karakterek sajátosságaira, ezek ábrázolására 

vagy 

Tanulói portfolió (dosszié) 

Egy – a vizsga évében készült – előadás létrejöttének különböző fázisait (pl. olvasópróba, 

díszlettervek, rendezőpéldány) vagy a bemutatást követő véleményeket (pl. kritikák, a 

közönség reakciói, média megjelenés) gyűjti össze és strukturáltan tartalmazza. A portfolióba 

bekerülhet minden írásos, képi és egyéb dokumentum, mely az előadással kapcsolatba 

hozható. 

A portfoliónak kihagyhatatlan része a dokumentumokhoz kapcsolódó, tanulói reflexiók, 

melyek a készítő nézőpontját, tanulási útvonalát jelenítik meg. 

A portfoliót a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

Szóbeli vizsga 

Az előadáselemző dolgozat vagy a portfolió megvédése a vizsgabizottság által 

megfogalmazott kérdések alapján.  

Szempontjai:  

– a szövegkönyv, a dramaturgiai munka jellegzetességei 

– a tér és a térhasználat sajátosságai 

– a jelmezek jellege és funkciója 

– a tárgyak, kellékek szerepe 

– az akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságai, funkciói 

– a világítás módja és hatása 

– a színészi karakterábrázolás jellegzetességei 

– az emberi kapcsolatok ábrázolásának módja 

– az előadás felépítése, ritmusa 

– a jelenetszervezés sajátosságai 

– a rendezői koncepció megjelenésének módjai 

– az előadás stílusa, műfaja 



194 

 

 

– a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 

folyamatában 

 

A vizsga értékelése 

– Az elemzéshez, értelmezéshez kapcsolódó fogalmak ismerete, alkalmazásuk a 

választott színházi előadásra 

– Szempontok és a fogalmak közötti összefüggések ismerete 

– A téma szóbeli vagy írásbeli kifejtésének képessége 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

Színházi előadások videofelvételei 
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III. A tánctanszak ág nevelési és oktatási céljai 
 

Általános Célok 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, 

ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének 

fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi 

nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs 

képességét, készségét. 

 

A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai 

iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti 

szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra 

jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos 

technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja 

készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól 

függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken 

szerezhetnek jártasságot. 

 

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti 

pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és 

táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók 

számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. 

 

Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola célja 
A képzés elsődleges célja jó megjelenésű, kulturáltan mozgó és viselkedő fiatalok felnevelése, a 

néphagyomány megőrzése. Az egészséges, esztétikus testtartás, harmonikus, kulturált mozgás 

kialakítása a népművészeti–néptánc-hagyományok jól bevált módszereinek alkalmazásával. Az 

adottságokat továbbfejlesztő, ízületeket és izomzatot a tánc céljaira kialakító alapgyakorlatok 

nemcsak a jó testtartást biztosítják, de alkalmassá tesznek a táncművészet megtanulásának 

továbbvitelére is 

A Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola a néptánc oktatását tűzte ki céljául. Korunk problémáinak 

megoldásában jelentős szerepe lehet a megfelelő művészetpedagógiai programoknak, és ebben a 

táncnak mint alapvető „személyiségélménynek” döntő szerepe van. Nevelő hatása minden 

korosztálynál felismerhető. A nagy szorgalmat, teherbírást, koncentráltságot igénylő táncórák 

egyaránt fejlesztik a türelem, az önfegyelem és áldozatkészség nem szokványos, de kívánatos 

erényeit. 

A gyakorlatok sorrendjének megtanulása, a gyakorlatokhoz tartozó nemzetközi terminológia 

elsajátítása, a gyakorlatok szabályos kivitelezésének a zenével egybehangzó megvalósítása, nagy 

figyelemösszpontosítást igényel, de egyúttal fejleszti is ezt a készséget. A fizikai igénybevétel, a 

rendszeres munka fejleszti az állóképességet és hozzászoktat a fáradság és a fizikai próbatételek 

elviseléséhez, ami egyúttal az önuralom és jellem fejlesztésének az eszköze is. A munkával, 

fáradozással, szorgalommal létrehozott tánctudás pedig az önbizalom erejét és az alkotás 

örömének érzését nyújtja. 

Végzett növendékeinkből lehetnek muzikális, jó mozgású, művészetek befogadására alkalmas 

kultúremberek, a jó adottságú, nagy szorgalmú, tehetséges fiatalok pedig megtalálhatják helyüket 

az amatőr táncéletben, de akár a hivatásos táncosok világában is. A tánctanszak célja lehetőséget 

adni arra is, hogy akinek adottságai, tehetsége, szorgalma és kitartása elegendő az aktív művészi 

pálya elérésére, az ne csak a maga örömére, de embertársai szórakoztatására is táncoljon, a 

hivatásos művészpálya felé elinduljon. 
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Néptánctanszak 2011- 2012-es tanévtől kimenő rendszer 

 

A néptánctanszak cél- és feladatrendszere 

 Ismertesse meg a néptánc művészeti ág alapvető ismeretanyagát, és elsajátításának 

technikáit. 

 Alapozza meg a művészeti kifejezőkészségek kialakítását. 

 Bontakoztassa ki a növendékek alkotó fantáziáját. 

 Fejlessze a növendékek személyiségét és improvizációs készségét. 

 Alakítsa ki a növendékekben a reális valóságlátást, a pontos, fegyelmezett, kon-

centrált, igényes munkát. 

Mindennek kialakításában fontosnak tartjuk a fokozatosságot, az önállóság-felelősség, illetve 

szabadság-fegyelem egyensúlyát. Nagy értéknek tartjuk a mesterség tiszteletét, a 

megalapozott és megbízható mesterségbeli tudás igényét és követelményét. 

 

 

A néptánctanszak alapkövetelményei 

 A tanórákon való aktív részvétel. 

 Tantárgyi követelmények teljesítése. 

 Szakmai versenyeken, ünnepségeken való színvonalas szereplés. 

 

A néptánctanszak tantárgyi struktúrája 

A tanszakon a heti kötelező óraszámot minimálisan 4 órában határozzuk meg, de lehetőséget 

biztosítunk más órák látogatására is. Így minden növendék szabad belátására bízzuk, mennyi 

időt akar elmélyültebb tanulmányokkal tölteni. Az év elején választott fakultatív tantárgyak 

óráin a továbbiakban már kötelező részt venni és a követelményeknek eleget tenni. 

A szorgalmi idő a rendeletileg előírt tanév időtartamához igazodik (37 hét), jelenléti és 

beszámolási kötelezettséggel jár. 

A képzés a 15–20 fős, több évfolyamos, osztatlan szintcsoportokban folyik. 

A tanszakon a művészeti ág speciális gyakorlati és elméleti tananyagát sajátítják el a 

növendékek a központi tantervben kiadottak alapján. A gyakorlati képzésbe ágyazódnak azok 

az elengedhetetlen elméleti ismeretek, amelyeket minden növendéknek birtokolnia kell, 

gyakorlati tudásának megalapozásához. A gyakorlatvezető mesterek gondoskodnak arról, 

hogy a szakmai órákon erre a gyakorlati tananyag megfelelő pontján sor kerüljön. 

 

Tantárgyak 

Főtárgy 

népi játék, néptánc 

Kötelező tantárgyak 

folklórismeret (alapfok, 3–6. évfolyam) 

tánctörténet (továbbképző, 7–8. évfolyam) 

Kötelezően választható tárgyak 

népi ének (alapfok, 1–2. évfolyam) 

folklórismeret (továbbképző, 9–10 évfolyam) 

táncjelírás (továbbképző, 9–10. évfolyam) 

Szabadon választható tantárgyak 

Tehetséggondozás 

A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya. (Célja, hogy a 

tehetséges növendékeknek módot adjon a további fejlődésre.)  
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Óraterv 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 

Népi játék, néptánc 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Kötelező tantárgyak 

 Folklórismeret 

 Tánctörténet 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

1 

– 

 

1 

– 

 

1 

– 

 

1 

– 

 

- 

1 

 

- 

1 

 

1 

– 

 

1 

– 

Kötelezően választható 

tantárgyak 

 Népi ének 

 Táncjelírás 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

1* 

– 

 

1* 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

1 

 

– 

1 

Szabadon választható 

tantárgy 

 

 

– 
 

– 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

– 

 

– 

Összesen 2 2 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4 4 4–5 4–5 

 

* Taníthatja a főtárgy tanára; 

 

 

A néptánctanszak tananyaga 

A tanszak központilag kiadott tanterv alapján dolgozunk. 

Az alapfok 2. évfolyamán tanítható rábaközi anyagot néha délalföldivel cseréljük (5. 

évfolyam). 

A csoport összetételétől függően a székelyföldi vagy a palóc anyagot már 6. évfolyamon is 

taníthatjuk. 

 

Értékelés, számonkérés, a magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Értékelés 

Célja 

Visszajelzés a növendék, a szülő és a tanár részére. 

Módja 

A növendék teljesítményét a pedagógus tanév közben szóban és írásban értékeli. Az év során 

érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzattal minősíti. A féléves eredményeket a 

növendék ellenőrző könyvébe írja be a szaktanár, a tanév végén viszont bizonyítványt kapnak 

a növendékek. 

 

Formái 

Előképző (1–2. évfolyam) 

Félév (nyitott óra a próbateremben – vezetők, szülők) 

különféle játékok bemutatása csoportosan 

ritmusgyakorlatok: egyszerű ritmusképlet (2 X 2/4-es ütem ismételve) visszatapsolása, vissza-

dobogása csoportosan  

egyéni feladatok: mondókák, szerepjátékok 

Év vége 

1. évfolyamosoknak (próbateremben): egy órai munka és egy játékfűzés bemutatása 

2. évfolyamosoknak (színházteremben): egy komolyabb játékfűzés (tánccal) bemutatása 
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Alapfok (1–6. évfolyam) 

Félév (próbateremben – vezetők)  

az aktuális évben tanult eredeti anyag improvizálása (3 páronként) 

a tánchoz kapcsolódó dalokból legalább 1 eléneklése 

Év vége (színházteremben – szakemberek, szülők, vendégek) 

két koreográfia bemutatása   

 

Továbbképző (7–10. évfolyam) 

Félév (próbateremben – vezetők) 

két táncrend bemutatása (2–3 páronként) 

szóbeli: a táncrendben szereplő tánctípusok ismerete 

beszámoló egy-egy népszokásról  

Év vége (színházteremben) 

két koreográfia eltáncolása 

szólófeladatok  

 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A tanév elvégzését igazoló bizonyítvány a következő évfolyamba való jelentkezésre jogosítja 

a növendékeket, egyben bármely alapfokú művészeti intézmény azonos tanszakára is. 

 

A néptánctanszak vizsgakövetelményei 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A művészeti alapvizsga részei 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: folklórismeret – 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: népi játék, néptánc – 10 perc 

 

A szóbeli alapvizsga tartalma 

A szóbeli vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökből áll. A diákok egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról. 

 

Folklórismeret témakörök: népszokások, bevezetés 

 Jeles napok 

 Adventtől – vízkeresztig: Ádvent („Kisböjt”), Miklós és Luca-nap, Karácsony, 

Betlehemezés, Regölés, Aprószentek, Szilveszter – Újév, Vízkereszt. 

 Vízkereszttől – Dömötör napig: Farsang, Nagyböjt, Húsvét, Zöldfarsang, Pünkösd, 

munkavégző ünnepek: aratás, szüret. Pásztorok és cselédek évadzáró napjai: Szentmihály, 

Vendel, Dömötör-nap, disznótor. 

 Az emberélet fordulói: születés, gyermekkor, legény- és leányélet, párválasztás, házasság, 

lakodalom, halál. 

 

Folklórismeret vizsgakérdések 

 Mi az ünnep? Sorold fel, milyen naptári, gazdasági és emberi élet fordulóihoz kötődő 

ünnepeket ismersz! 

 Miből állnak a naptári ünnepekhez kapcsolódó népszokások? A naptári év bizonyos 

napjaihoz kötődő szokásokhoz milyen ősi elemek kötődtek? Mondj rá példát! 

 Boldogasszony havában milyen szokásokat ismersz? Ebből részletezd az Újévet! 

 Böjtelő havában milyen híres emberre emlékezünk, s mi ennek a szokásnak a neve? 

Sorolj fel még néhány névhez kötődő időjárásjóslást! 
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 Mit tudsz a farsangról?  

 Szent György hava miről kapta a nevét? Milyen szokás fűződik Szent György 

napjához? 

 Mi a nagyböjt? Ismertesd a nagyböjt utolsó hetének jeles napjait! 

 Mi a virágvasárnap és a fehérvasárnap közötti különbség? 

 Mi jellemző a húsvét vasárnapra és hétfőre? 

 Pünkösd ünnepének időszaka, jellemző szokásai. 

 Szent Iván hava miről kapta a nevét, s milyen szokás fűződik hozzá? 

 Szent Jakab havában milyen gazdasági ünnepet tartanak? 

 Miről nevezetes Szent Mihály napja?  

 Milyen gazdasági ünnepeket tartanak ősszel? 

 Mi az advent? Mit tudsz Szent Miklós napjáról? 

 Mi a betlehemezés? 

 Ismertesd a karácsonyi ünnepekhez fűződő szokásokat! 

 Milyen szokás a regölés, s milyen jellegzetes részekből áll. 

 Mire emlékezünk az aprószentek napján, s milyen szokás fűződik hozzá? 

 Ismertesd a lakodalmi rítusok rendjét! 

 

 

A gyakorlati alapvizsga tartalma 

A három táncdialektusból (1. nyugati vagy dunántúli, 2. középső vagy tiszai, 3. keleti vagy 

erdélyi dialektus) választott, s a helyi pedagógiai programban szereplő táncrendekből kettő 

előadása kiscsoportban (maximum 3 pár), illetve a szólisztikus táncokat egyénenként. Az 

egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják. A tanult eredeti anyagot párban, 

illetve egyénenként improvizálják. Ismerniük kell még legalább két játékot, a tájegység 

táncrendjét, a benne található tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, s a legjellemzőbb 

viseletet alapfokon. 

 

Néptánc vizsgatételek 

1. Somogyi táncok (párban) 

 ugrós 

 lassú és friss csárdás stílusos előadása 

 karikázó (csak lányok együtt) 

 

2. Szatmári táncok 

 verbunk, (egyéni előadás fiúknak) 

 lassú és friss csárdás stílusos előadása 

 

3. Székelyföldi táncok 

 verbunk (csak fiúk) 

 korcsos 

 csárdás 

 

A gyakorlathoz fűződő kérdések: 

 Hol táncolják ezeket a táncokat, mit tudsz erről a vidékről mondani? 

 Milyen jellegzetes hangszerek fordulnak elő itt? 

 Mi a jellemző a viseletükre? 

 Sorolj fel legalább 5 játékot erről a vidékről! 
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 Énekelj el egy dalt erről a vidékről! 

 

Az alapvizsga értékelése 

A szóbeli vizsga értékelésének szempontjai 

 az egyes jeles napok időpontjának ismerete 

 a jeles napok magyarázó történetének ismerete 

 tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól 

 a szokáshoz fűződő népdalok, rítusénekek, szokásszövegek helyes tolmácsolása 

A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai 

 a tanult táncok pontos, stílusos bemutatása 

 technikai biztonság 

 párkapcsolat kialakítása 

 zenével való összhang 

 a gyakorlathoz tartozó elmélet pontos tudása 

 

A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés speciális feltétele 

A gyakorlati vizsga alól felmentést kap az a vizsgázó, aki az országos tanulmányi versenyen a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. (Szólótánc versenyen 

„pántlika”, illetve „bokréta” díjat nyer.)  

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A művészeti záróvizsga részei 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: tánctörténet  – 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: néptánc – 15 perc 

A szóbeli záróvizsga tartalma 

A szóbeli vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténeti 

témakörökből áll. A diákok egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról. 

 

Tánctörténet témakörök 

 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) 

 folklorizmus 

 jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkássá-

gának jellemzői 

 az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik 

 

A gyakorlati záróvizsga tartalma 

A három dialektusból választott, s a helyi pedagógiai programban szereplő 5 teljes 

táncrendből három előadása párban, illetve  egyénenként. Az egyiket a vizsgázók, a másik 

kettőt a vizsgáztatók választják. A tanult eredeti anyagot párban, illetve egyénenként 

improvizálják. Ismerniük kell még a tájegység táncrendjét, a benne található tánctípusok ne-

vét, a kísérő zenekari felállást, s a viseletet. 
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A vizsga értékelése  

Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének 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 

 

Néptánc gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai 

 a tanult táncok pontos, stílusos bemutatása 

 technikai biztonság 

 párkapcsolat kialakítása 

 zenével való összhang 

 a gyakorlathoz tartozó elmélet pontos tudása 

 

A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltétele 

A gyakorlati vizsga alól felmentést kap az a vizsgázó, aki az országos tanulmányi versenyen a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. (Szólótánc versenyen 

„pántlika”, illetve „bokréta” díjat nyer.) 
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Néptánc tanszak 2011- 2012-es tanévtől felmenő rendszer 
 

Célok, feladatok, szakmai követelmények 

 

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

tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a 

táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 

 

Feladata 

Ismertesse meg a tanulóval 

– a hagyományos népi játékokat, 

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

– a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 

– a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 

– a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 

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

helyét az egyetemes emberi kultúrában, 

– a tánc művészi és közhasznú formáit, 

– a társasági táncélet alkalmait, 

– a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

– az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

– az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

Alakítsa ki a tanulókban 

– a rendszeres munka természetes igényét, 

– a megfelelő munkafegyelmet, 

– a munkájuk tudatos kontrollálását, 

– a művészi előadásmód kivitelezését, 

– az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő 

rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi, 

– az esztétikai érzéket, 

– a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

– fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

Fejlessze a tanuló 

– mozgáskultúráját, 

– fizikai állóképességét, 

– ritmusérzékét, 

– hallását, 

– zenéhez való alkalmazkodását, 

– tér-, forma- és stílusérzékét, 

– mozgásmemóriáját, 

– koncentráló képességét, 

– improvizációs készségét, 

– ízlését, kritikai érzékét, 

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

érzékenységét, 

– vizuális memóriáját, 

– képzelőerejét. 

Ösztönözze a tanulót 

– a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 
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– a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 

– a rendszeres múzeumlátogatásra, 

– a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

– a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 

– az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 

– a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti 

hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 

Tudatosítsa a tanulóban 

– a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát a 

művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

– a korosztályuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

Tegye nyitottá 

– a tanuló személyiségét a folklór iránt. 

Irányítsa a tanulót 

– szakirányú továbbtanulásra, 

– a továbbképző folytatására, 

– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

 

NÉPTÁNC 

 

 

 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Népi játék, néptánc 2 2 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 

Folklórismeret     1 1 1 1     

Tánctörténet         1 1   

Kötelezően választható 
tantárgy 

          1 1 

Szabadon választható 
tantárgy 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 2–4 2–4 4–6 4–6 4-6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

 

 

Néptánc 

 

A néptánc oktatás célja, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az 
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időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, 

improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs 

készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. 

Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú 

fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, 

hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni 

adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi 

igényekhez és hagyományokhoz. 

 

 

A képzés struktúrája 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 

 

 

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 néptánc oktatásának általános fejlesztési követelményei 

 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és 

elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 

megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges 

eszközének értelmezése. 
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Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 

A hagyományos népi játékmód ismerete 

Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 

értelmezéséhez 

A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 

alkalmazása 

A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági 

táncélet alkalmainak megismerése 

A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 

Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 

Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 

A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 

A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 

A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 

 

Társas kompetenciák 

A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása 

A másság elfogadásának képessége 

Az önálló döntéshozatal képessége 

Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 

A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

A szabálytudat kialakítása 

A csoportnorma kialakítása 

A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése 

A közösségi szemlélet kialakítása 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egészséges életmód igénye 

 

Módszerkompetenciák 

Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 

Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 

Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A hatékony önálló tanulásra nevelés 
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Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

környezetben is 

A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 

 

 

Néptánc tanszak 

 

Népi játék 

 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének 

fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály 

megismerése, a játéköröm megélése 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során 

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása 

– Az ugrás és forgás technikai előkészítése 

– A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési 

készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 

A játékműveltség felmérése 

A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése 

Az alapvető mozdulattípusok 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
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– A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és 

játéktevékenység során 

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– Az ugrás és forgástechnika fejlesztése 

– 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 

Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a 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 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 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő népviseletek, 

lábbelik 

 

Néptánc 

 

A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. 

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és 

művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a 

tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, 

készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező 

készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, 
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ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük 

fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző 

fizikai és szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. 

Rugalmassága révén hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban 

történő oktatás megvalósításához, lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe 

bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés megvalósítására. Célja, 

hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára illetve az amatőr 

táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti 

értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az 

életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ugrástechnikák fejlesztése, a népijáték–ismeret bővítése, az alapvető táncos alakzatok 

fogalmi rendszerének kialakítása és alkalmazása 

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– A játék központi szerepének megtartása 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és a 

mozgáskoordináció fejlesztése 

– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi 

szokások és normák kialakítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc 

előkészítése 

Táncgyakorlat: 

– Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése 

– Ugrós táncok előkészítése csoportos formában 

– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában 

– Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg) 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés 

Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 

játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot 
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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 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése 

– A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése 

– A csárdás mozgáselemeinek előkészítése 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása 

– Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a 

hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat 

fejlesztése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi 

szokások és normák kialakítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 

mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése 

Táncgyakorlat: 

– Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az 

összekapaszkodási módoknak a megismertetése 

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

táncanyag (csoportos, páros) 

– A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott táncanyag 

bevezetése (szóló) 

– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a 

hosszúfurulya 

Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok 

Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, 

a tánctípus főbb jellemzői 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, 

szövegét és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot 

A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag 

újraalkotására, improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok 

megvalósítására, a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori sajátosságoknak 

megfelelően 

– Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek 

és a táncok elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve funkció szerint 

– A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 

– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi 

identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 

mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás, 

kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, gesztusok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok előkészítése 

Táncgyakorlat: 

– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, a 

tananyag bővítése 

– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése 

– A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes 

összekapaszkodási módoknak a megismerése 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek 

funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 

Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 
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Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái, a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus 

meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok 

földrajzi, történelmi háttere 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, 

dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és 

párban történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak 

földrajzi meghatározására 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– A körtáncok technikai előkészítése 

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése 

– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, ritmikai, 

plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése 

– A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése 

– Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő) 

parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott 

ritmus, éles ritmus 
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Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok 

Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 

táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, 

történelmi háttere 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, 

dallamát, a tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult 

táncdialektus ismeretanyagán keresztül 

– A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

– A táncrend fogalmának kialakítása 

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, csapások gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

– A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 

– A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése 

– A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 

– A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus bevezetése 
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– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a 

periódus fogalma, a szinkópa ritmus 

Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok 

Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 

táncalkalmak, táncos magatartás 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a 

tanult koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése 

és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán 

keresztül 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a 

partnerkapcsolat fejlesztése 

– A vizsgahelyzetre való felkészítés 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás típusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

– Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése 

– A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése 

– A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése 

– A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő 

és az esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok 
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Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos 

magatartás 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 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 
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A vizsga tantárgya és időtartama 

Néptánc  

Csoportban 5–10 perc 

Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 

 

A vizsga tartalma 

Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia 

részlet, folyamat) csoportos bemutatása 

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 
 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének 

tudatosítása 

– A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken 

– Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként 

– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

– A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni 

alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elősegítése 

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a 

ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése 

– A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai, 

dinamikai különbségeinek megvalósítása 

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

viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, 

térben való használata 

Táncgyakorlat: 

– Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv alapján 
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– Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített 

legényesre és forgós–forgatós párosra építve 

– A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése 

– A forgás és forgatás módozatainak megismertetése 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok, 

félzárlatok, a zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus 

lüktetés 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, táncszók 

Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a 

táncház szerepe, az adatközlők megismerése 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult 

koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ismeret elmélyítése, bővítése 

– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

– A páros forgás és forgatás technika fejlesztése 

– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, 

ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása 

– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése 

– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

– A táncszók ismerete és alkalmazása 

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

viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 
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Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése 

A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 

Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési 

stílusok, hajnalozó dallamok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ismeret elmélyítése, bővítése 

– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

– A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése 

– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, 

ritmusérzék, fizikai erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása 

– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése 

– A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

– A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása 

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

viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 

– Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése 
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– A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, 

koboz), az aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának 

megismertetése 

– Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás 

ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamok ismeretanyagán keresztül 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a 

partnerkapcsolat fejlesztése 

– Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása 

– Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati 

alkalmazása 

– A vizsgahelyzetre való felkészítés 

– Az önálló ismeretszerzés ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája 
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Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

 A tanuló ismerje 

 Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok 

táncanyagát a helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 

 A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit 

 A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai 

szabályszerűségek alkalmazását a gyakorlatban 

 A tanult koreográfiákat 

 

A tanuló legyen képes 

 A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az 

individuális táncok tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak 

megfelelő magatartásmód tudatos megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos 

megjelenítésére, a táncos partnerkapcsolat megvalósítására a tájegységnek, tánctípusnak 

megfelelően 

 A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos 

alkalmazására a mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az 

érdeklődés, a szakmai ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néptánc, 8–10 perc 

 

A vizsga tartalma 

– A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze 

tételsort 

– A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő 

szerepben improvizál 

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

szerint kell a táncokat bemutatni 

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

felállást, a jellegzetes viseleteket 

 

A vizsga értékelése 

– a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

– a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

– a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 

– a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

– a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz 

szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik 

 

 

 

Folklórismeret 

 

 

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a 

néphagyomány ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a 

hagyomány folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye 

élményszerűvé a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet 

fordulóihoz fűződő hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti 

megismertetésével a gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson 

segítséget. 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén 

keresztül, a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, 

közösségérzet, a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag 

A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások 

megismertetése 

Gyerekszületés, gyermekkor 

– Jósló praktikák a gyermek születése előtt 

– Komatál hagyománya 

– Keresztelő 

– A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 

– Az anya avatása 

– Munkára nevelés, gyermekmunka 

 

A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai 

– A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak (libalegeltetés, kalákamunkák) 

– A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 

– A tánc tanulása 

– Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – tanulása) 
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– A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 

 

Az évkör ünnepei gyermekszemmel 

– Szent Miklós napja 

– Jézus születésének története 

– Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 

– Szent Balázs napja, Balázsjárás 

– Szent Gergely napja, Gergelyjárás 

– Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 

– Pünkösdi királynéjárás 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor 

jeles eseményeit, játék– és táncalkalmait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 

 

Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom 

– Munkavégzés a serdülő korban 

– Legényavatás, leányavatás 

– Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 

– Szokásjogok a paraszti társadalomban 

– Leánynéző, háztűznéző, hozomány 

– Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 

– Lakodalmi előkészületek 

– Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 

– Lakodalmi szokások, rítusok 

 

Legények és lányok játék– és táncalkalmai 

– A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 

– Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 

– Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 

– Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés 

 

Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban 

– Luca kettős alakja 

– Betlehemezés 
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– Farsangi szokások 

– A nagyhét eseményei 

– A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái 

– Pünkösdi királyválasztás 

– Májusfaállítás 

– Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, 

legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, 

szereplőit 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a 

jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

 

Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai 

– Paraszti munka, munkaszervezés 

– Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 

– Előjelek, jóslások, hiedelmek 

– A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 

– Virrasztás, temetés, siratás 

– A halotti tor 

– Fejfák, keresztek 

– Mindenszentek napja 

– Halottak napja, megemlékezés a halottakról 

 

A házasok táncalkalmai 

– Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom) 

– Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 

– Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló) 

– Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 

 

Felnőttek az évkör ünnepein 

– Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 

– A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők) 

– Szent György napja 

– Virágvasárnap 

– A húsvéti ételek jelképrendszere 
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– Fehérvasárnap 

– Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 

– Szent István napja, új kenyér ünnepe 

– Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 

– Szent Mihály napja 

– Dömötör napja, Vendel napja 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és 

időskor jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, 

azok szerepét 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések 

megfogalmazása 

– A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a 

táncdialektusok elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

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 
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Verbunk 

– A szóló verbunk 

– Szabályozott szerkezetű verbunkok 

 

Csárdás 

– A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 

– Körcsárdás, hármas csárdás 

 

A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői 

– Dunai dialektus 

– Tiszai dialektus 

– Erdélyi dialektus 

A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a 

tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

 A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a 

jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 

 A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép 

legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság 

hiedelemvilága főbb szereplőit, funkcióit 

 

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 és időtartama 

Folklórismeret  

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5 perc 
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A vizsga tartalma 

– A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökből áll 

– Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 

feladatokat tartalmaz 

– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Témakörök 

Jeles napok 

Munkavégző ünnepek 

Az emberélet fordulói 

Táncdialektusok 

A régi és új táncréteg tánctípusai 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy 

jóvá 

 

Szóbeli vizsga 

– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 

– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 

Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 

 

 

 

 

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 

 

  



227 

 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

– Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése 

– Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a kulturált 

szórakozás elsajátítására valamint a saját tapasztalatainak gyarapítására ösztönözze a 

tanulót 

 

Tananyag 

Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc 

Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok 

Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra 

A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok 

A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király udvartartásának 

tánckultúrája 

A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei 

A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága 

A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében 

A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték” 

A romantika hatása Európa táncéletére 

A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és események 

megismertetése a tanulókkal 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős 

szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket  

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság 

lehetőségeinek felismertetése 

– A táncház–mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismertetése 

– Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti 

érzékenység nyitottság, befogadó készség fejlesztése 

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése 

 

Tananyag 

Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás 

fajtáinak esztétikája 
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A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk Európa 

táncéletére 

A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói 

A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték 

Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese – Honvéd 

Táncszínház (Szabó Iván), Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT – Budapest 

Táncegyüttes (Molnár István), BM Duna Művészegyüttes (Náfrádi László) 

A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre 

A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi 

táncművészetben 

A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek 

nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom 

legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, 

oktatási intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 

fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje: 

Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 

eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom 

legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, 

oktatási intézményeket 

 

A tanuló legyen képes: 

Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 

megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 

megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Tánctörténet 

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5–10 perc 

 

A vizsga tartalma 
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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 

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 

 

 

 

 

Népzenei alapismeretek 

 

A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható tantárgy. 

Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei ismeretek kibővítésével 

járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére, 

összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres népzene és a tánc összefüggéseire, nyújtson 

élményszerű ismereteket a jellegzetes népi hangszerekről, hangszer–együttesekről, 

zenekarokról. Segítse elő a komplex látásmód kialakulását, az elemző gondolkodást, az 
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összefüggések felismerését. Nyújtson bővebb ismereteket a vokális népzene jellemzőiről, 

segítse elő a népi éneklési technika elsajátítását. A közösségi éneklés élménye és hangulata 

erősítse az összetartozás érzését. A tantárgy tanítása során a gyakorlati megközelítés, az 

élményszerzés dominál, amelynek eszközei a hangszerek bemutatása, zenehallgatás, 

zenefelismerés, bemutatás. 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem 

fejlesztése 

– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 

– Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés követelményeinek 

megismertetése 

– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es 

lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése 

– Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése 

 

Tananyag 

Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos megszólaltatása 

Népi hangszerek: idiofon hangszerek 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő 

igazodásra, a ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem 

fejlesztése 

– A népi éneklési technika kialakítása 

– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése 

– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es 

lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt 

– A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási szabályainak 

megismertetése, megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének 

fejlesztése, bővítése 

– Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának elsajátítása, 

fejlesztése 
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– A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb létszámú 

csoportokban egyaránt 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

A dudaritmus 

A kanásztánc ritmus 

5–6 hangterjedelmű dallamok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása 

Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja 

Népi hangszerek: duda 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz való 

igazodásra, a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés, 

tempóváltás technikájának megvalósítása 

– A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása 

– Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése 

– A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása 

– A népi éneklési technika fejlesztése 

– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és 

tempóérzék fejlesztése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

 

Tananyag  

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es zenei lüktetés 

A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása 

Népi hangszerek: tekerő, klarinét 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez 

történő bekapcsolódásra 
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4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos tempónövelés, 

tempóváltás szabályainak tudatosítása 

– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és 

tempóérzék fejlesztése 

– A népi éneklési technika fejlesztése. 

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő hangszín 

kialakítása, a hangterjedelem növelése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es lüktetés 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

A giusto előadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő 

A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód 

Az esztam és dűvő kíséret 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a giusto 

előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok felismertetése 

– A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése és 

alkalmazása 

– A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata 

– A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása 

– A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése 

– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő légzéstechnika 

kialakítása, a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
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A periódus, zárlat, félzárlat 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura  

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

képleteket, a periódus fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 

tánctípus hallás utáni felismerésére és azonosítására 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek 

megismertetése 

– A dallam díszítéstechnika fejlesztése 

– Az ismeretek szintetizálásának elősegítése  

– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a 

légzéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

– A vizsgahelyzetre való felkészítés 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A szinkópa 

Az aszimmetrikus zenei lüktetés 

Az 5/8–os lüktetésrend 

A periódus, a pontszerkezet 

A parlando, rubato és a giusto előadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint 

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

Zenefelismerés 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az 

alapvető ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a 

hangszereket, a kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 

tánctípus hallás utáni felismerésére, azonosítására. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, a 

tananyag összefüggéseinek felismerésére. 
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Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása 

– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése. A népzenei kiadványok népszerűsítése 

– A stílusismeret, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 

díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

Tananyag 

A „jaj–nóták” jellemzői 

Az aszimmetrikus lüktetés 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások 

Az periódus és a tánc összefüggései 

A sánta dűvő kíséret 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők 

 

Követelmények 

A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása, 

díszítése, a táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása 

A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi hangszerek, 

a táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása 

– A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása 

– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése 

– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 

díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

 



235 

 

 

Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

A siratók és keservesek jellemzői 

Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások 

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a táncszókat, azok 

gyakorlati alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a 

táncdallamok és tánctípus felismerésére 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése 

– Egyéni előadói képességek fejlesztése 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a 

légzéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 

díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–együttesek: hegedű, 

koboz, dob 

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, azok 

gyakorlati alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a zenekísérettel együtt énekelni, a 

hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus felismerésére és azonosítására, a 

csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatásra 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
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– A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák 

stílusjegyeinek, a díszítési módoknak, a hangszeres népzene jellemzőinek 

képességfejlesztése  

– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 

 

Tananyag 

A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése 

A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása 

A tanult éneklési technikák gyakorlása 

Hangszerfelismerés 

Tánczene felismerés (tájegység, típus) 

Az adatközlők életútja 

Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott 

táncokhoz kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott 

tájegység jellemző hangszereit, hangszer–együtteseit, zenekari felállásait, a periódus 

fogalmát, jellemzőit és összefüggéseit a táncokkal, a „jaj–nóta”, sirató és keserves fogalmát, 

ismert adatközlők, gyűjtők életútját 

A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult díszítési 

technikák alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangmagasságához, a tanult 

hangszerek, kíséretmódok felismerésére 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla, vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották 

Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek 

 

 

Táncjelírás - olvasás 

 

A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai) 

erőfokbeli (dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításához, a 

magyar néptánc táncjelírással közölt folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motívumok, 

motívumsorok lejegyzéséhez. 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A mozdulatelemzés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika), 

összefüggéseinek feltárása 
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– A mozdulattípusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok) valamint a 

helyzettípusok fogalmának értelmezése 

– A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjelírás alapfogalmainak (vonalrendszer, 

irányok) rögzítése, a tanult mozdulat– és helyzettípusok jelölési rendszerének 

megismertetése 

– A mozdulatanalizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér–, ritmus és dinamikai érzék, a 

testtudat fejlesztése 

 

 Tananyag 

 A tánc tagolódása: fázis, motívum, motívumfűzés 

 A mozdulatelemezés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika) és azok 

összefüggései 

 A táncjelírás alapfogalmai (vonalrendszer, irányok) és alkalmazásuk 

 A mozdulat típusai (lépés, súlyt hordó láb mozgása, gesztus, ugrás) és jelölése 

 A helyzet típusai (testpozíció–állás, súlytalan testrészek mozdulatlansága, szünet a 

testben, térben, helyen) és jelölésük 

 A táncjelírásban használt kiegészítő jelek (távolság csökkentés, növelés, földhöz közeli 

lábmozdulatok, kis térdhajlítás, feszítés, a lábfej részei, dinamikai jelek, pozíciójelek, 

forgatás jele) és alkalmazásuk 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a mozdulatelemzés alaptényezőit, a tanult mozdulat és helyzettípusokat, a 

táncjelírás vonalrendszerét és jeleit 

A tanuló legyen képes a frontirányok felismerésére és helyes használatára, a gesztusirányok 

egzakt módon való meghatározására, a motívumok ritmusának pontos eltapsolására, a 

motívumokban szereplő mozdulattípusok felismerésére, az egyszerű motívumok, folyamatok 

pontos leolvasására és előadására 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, jelrendszerének 

értelmezése 

– A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmak: páros viszony, fogások, táncos–

eszköz viszonyának rögzítése 

– A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelírással 

– A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér, ritmus és 

dinamikai érzék, a testtudat fejlesztése 

 

Tananyag 

A mozdulat további típusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása 

Kiegészítő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos–eszköz viszonya) jelölése és olvasása 

Táncjelírásnál használt kiegészítő jelek (testrészek, ízületek) jelölése és olvasása 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattípusokat és azok jelölését a vonalrendszerben 

A tanuló legyen képes a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, stílusos 

előadására, a csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására, egy motívumsor 

leolvasására, folyamatos előadására 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla, vagy flipchart 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Kézikönyvek, lexikonok 

 

Tánctörténet 

 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 

erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája 

iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes 

képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony 

közízlés fejlesztéséhez 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a 

nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése 

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése 

– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 

 

Tananyag 

A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a 

művészi mozgás nyelvezete 

Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 

Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján 

A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása 

A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a reneszánsz 

táncmesterek, a balett gyökerei 

A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása 

Noverre és a cselekményes balett 

A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) 

koreográfusai, (Jules Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős 

szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben 

illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 
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10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a 

nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. 

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 

– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése. 

 

Tananyag 

Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában 

Marius Petipa munkássága 

Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev–balett 

Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára  

Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében 

A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága 

Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb 

eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási 

intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 

fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 

Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 

 

A tanuló legyen képes 

A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben 

alkalmazni, tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani 

Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 

30–40 perces írásbeli 
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5–8 perces egyéni beszélgetés 

 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 

témakörökből áll 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését valamint a problémamegoldást illetve értelmező választ igénylő feladatokat 

tartalmaz 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Választható témakörök: 

Az őskor táncművészete 

A középkor jellemző táncformái 

A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 

A reformkor táncélete 

A XX. század táncélete 

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

Szóbeli vizsga 

A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

Az összefüggések ismerete 

A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Videólejátszó vagy DVD–lejátszó 

Televízió 

Magnetofon 

Diavetítő 

CD–lejátszó 

Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán) 

Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat) 

Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 

Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 
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IV. A képző- és iparművészeti ág képzési célrendszere 
 

 

Általános célok 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítása mellett 

a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és 

képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és 

környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai 

érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, 

tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. 

 

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés 

széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az 

életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja 

ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző 

évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális 

műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

 

A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi 

kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a 

múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében 

és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

 

Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamán részt vevő növendékek számára a Cilinder 

Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja Az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programja alapján különösen a következő cél- és feladatrendszert 

határozza meg: 

 

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok 

értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji 

sajátosságait. 

Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult 

művészi kifejezőeszközök alkalmazására. 

Készítse fel a tanulót 

 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

 a vizuális információk, közlemények megértésére, 

 a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

 tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

 a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

 a kifejezési eljárások használatára, 

 élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

 a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

 a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 
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 a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

 tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

 tervezésre, konstruálásra, 

 a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

 eszközhasználatra, anyagalakításra, 

 a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

 tárgykészítésre, környezetformálásra, 

 a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

 a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

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

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

 a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

 a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

 a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

 az esztétikum iránti igényt, 

 az esztétikai élményképességet, 

 az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

 

 

Általános fejlesztési célok és követelmények 

A Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszakán Az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programja által meghatározott 

követelményrendszer alapján a konkrét követelmények különösen: 

 

A növendék az alapfok végén ismerje 

 a rajz–festés–mintázás alapelemeit 

 a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét 

 a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit 

 a plasztikai, rajzi, festészeti, kézműves és kerámiai technikák alkalmazásának módjait 

 a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában 

Legyen képes 

 a látványt értelmezni 

 a kompozíciós ismereteket alkalmazni 

 a síkban és térben alkotásokat létrehozni 

 a művészettörténet nagy korszakait ismerni 

A növendék a továbbképző végén ismerje 

 a vizuális nyelv kifejezőeszközeit 

 azok jel, - és jelentésrendszerét 

 a sík és térábrázolás szabályrendszerét 

 az ábrázoló geometria alapelemeit 

 a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás eljárásait 

 a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit 

 az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit 

 a művészettörténet nagy korszakait 

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

 a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására 

 sík, - és térbeli művek létrehozására 

 konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére 

 a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására 

(tanári segítséggel) 

 a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotómunkája során felhasználni 
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A képző- és iparművészeti ág képzési struktúrája 2011-2012-es tanévtől kimenő 

rendszerben 

A képzés ideje: 12 év  

Évfolyamok száma: 12 évfolyam (1–2. előképző; 1–6. alapfok; 7–10. továbbképző) 

 

Tantárgyak 

 Vizuális alapismeretek 

Előképző, 1–2. évfolyam 

Főtárgy 

 Rajz–festés–mintázás 

A rajz–festés–mintázás tantárgy biztosítja a képzőművészet alapozását. Oktatása az alapfok és 

a továbbképző minden évfolyamán kötelezően oktatott tárgy. 

 

Kötelező tantárgyak 

 Műhelyelőkészítő 

A műhelyelőkészítő lehetőséget ad a műhelymunka különféle technikáiba való betekintésre. A 

műhelyelőkészítő oktatása az alapfok első két évfolyamán folyik. 

 Műhelygyakorlat 

A műhelygyakorlat biztosítja az ismeretek elmélyítését és a plasztikai gondolatok kreatív 

kivitelezését. A műhelygyakorlatok az alapfok 3. évfolyamától a továbbképző végégig 

tartanak. 

 

A kötelező műhelyelőkészítő és műhelygyakorlat választható tanszakai 

 Képzőművészet 

 Műhelyelőkészítő: grafika-festészet 

 Műhelygyakorlat: festészet 

 Iparművészet 

 Műhelyelőkészítő: kerámia, kézművesség 

 Műhelygyakorlat: kerámia, kézművesség 

 

Szabadon választható tantárgyak 

 Művészettörténet 

Átfogó ismereteket ad a művészet mozgásáról, korstílusokról, korízlésről. Oktatása az alapfok 

3. évfolyamától a továbbképző végéig tart. 

Az általános művészetelmélet fogalmaival és műelemzésekkel foglalkozó szeminárium.  

 
Óraterv 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképző* Alapfok Továbbképző 

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

Előképző 

 Vizuális 

alapismeretek 

 

2 

 

2 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Főtárgy 

 Rajz–festés–

mintázás 

 

– 

 

– 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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 Évfolyamok 

Tantárgy Előképző* Alapfok Továbbképző 

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

Kötelező tantárgyak 

 Műhelyelőkészítő 

(grafika, festészet, 

kézműves, kerámia) 

 Műhelygyakorlat 

(festészet, kézművesség, 

kerámia) 

 

– 

 

_ 

 

– 

_ 

 

2 

_ 

 

2 

_ 

 

– 

 

2 

 

– 

 

2 

 

– 

 

2 

 

– 

 

2 

 

– 

 

2 

 

– 

 

2 

 

– 

 

2 

 

– 

 

2 

Szabadon választható 

tantárgyak 

 Művészettörténet 

 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

3 

 

– 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

Összesen 2 2 4–7 4–7 4–8 4–8 4–8 4–8 4–8 4–8 4–8 4–8 

 

 

Az alap- és záróvizsga tantárgyai és vizsgarészei 

A művészeti alap- és záróvizsga nem kötelező. A továbbképző évfolyamon azonban csak az a 

növendék folytathatja tanulmányit, aki az alapfokú évfolyamokon tanulmányait befejezte és 

művészeti alapvizsgát tett.  

Az alapfokú, illetve továbbképző évfolyamot elvégző, vizsgára írásban jelentkező tanuló az 

alap- és záróvizsgán a két kötelező tárgyból: rajz – festés – mintázásból és a különböző 

tanszakok műhelygyakorlatából (festés, kerámia, kézműves) vizsgázik. Önkéntes választás 

alapján vizsgát tehet továbbá a szabadon választható művészettörténet tantárgyból, ha a 

vizsgáztatási követelmények teljesítésére felkészült, vagyis legalább százharmincnyolc órában 

tanulta, és az évfolyamokra előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.  

 

A művészeti alapvizsga tantárgyai és vizsgarészei 

 Főtárgy: rajz-festés-mintázás (gyakorlati vizsga) 

 Kötelezően választható tárgy: festés/ kerámia/ kézművesség (gyakorlati vizsga) 

 Szabadon választható tárgy: művészettörténet (írásbeli, szóbeli) 

 

A művészeti záróvizsga tantárgyai és vizsgarészei 

 Főtárgy: rajz-festés-mintázás (gyakorlati vizsga)  

 Kötelezően választható tárgy: festés/ kerámia/ kézművesség (gyakorlati és szóbeli 

vizsga) 

 Szabadon választható tárgy: művészettörténet (írásbeli, szóbeli) vizsgarészből áll.
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A képző- és iparművészeti ág tanterve 

 

Előképző – Vizuális alapismeretek 

A 6–8 éves korban beiratkozó növendékek választásuk (szüleik választása) szerint vehetnek 

részt a képzőművészeti előképző tanterve szerinti képzésben. Ez a tanterv a képzőművészeti 

tanszak előképzőjének követelményeit és tananyagát tartalmazza. 

 

Az előképző célja 

 A növendék kreatív képességeit fejlesztő program beindítása 

 Az általános vizuális alapismeretek elsajátítása és az ezekkel való munkafolyamatok 

kialakítása 

 Az esztétikai minőségek megismertetése, a tanári korrektúra elfogadásának az igénye 

 Az alkotásra nevelés folyamatának megalapozása 

 

Az előképző feladatai 

 a kreatív munkára és kreatív gondolkodásra való nevelés 

 az általános vizuális alapismeretek, és az ezekkel való munkálkodás elsajátítása 

 a színek, formák, felületek és tömegek alapvető törvényszerűségeinek megismertetése és 

játékos feldolgozása 

 az alapvető formaelemzés gyakoroltatása 

 a rajzi eszközökkel, képzőművészeti anyagokkal való ismeretek mélyítése 

 az arányok, a kompozíció, a tér és sík alapvető fogalmi ismerete és az ezekkel való 

játékos alkotómunka kialakítása 

 az önálló véleményalkotás kialakítása 

 az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek jártasság szintű elsajátítása 

 az örömteli alkotó munkára való felkészítés 

 

Az előképző 1. évfolyamának követelményei 

 A növendék legyen képes 

 a vizuális alapelemek összefüggéseinek felismerésére 

 az alapelemek alkalmazására (pont, vonal, folt, tér, irányok - arányok) 

 ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő erejére építeni 

 Rendelkezzen alapvető jártassággal a színkeverésben 

 Jártasság szintjén ismerje a csoportos munka alapelemeit  

 

Az előképző 1. évfolyamának tananyaga 

 Ismerkedés a növendékekkel 

 Élményrajzok alapján tájékozódás a növendékek előzetes ismereteiről, rajzi 

készségszintjéről 

 Élménykifejezés 

 Élményrajzokon a szereplők érzelmeinek kifejezése 

 Az öröm (születésnap), bánat (sikertelenség), félelem (vihar) megjelenítése 

 A színek hangulati szerepének felismerése  

 A kép központi részének kiemelése, mérettel vagy színnel 

    Technika: zsírkréta, színes ceruza, filctoll 

 Ismerkedés a képi kifejezés alapelemeivel 

 Vizuális alapelemek: a pont, vonal, folt megismertetése 

 Játékos gyakorlatok 
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 Pont, sűrűsödés, ritkulás, vonal és folt képzése ponttal (eső, szirmok, csillagok, 

homoksivatag) 

 Vonal, vékony-vastag, rövid-hosszú, sűrű-ritka (zápor, búzatábla, szalmaköteg) 

 Folt, kicsi-nagy, fekete-fehér (fény-árnyék, tél) 

 

Technika: grafitceruza, tus, papírtépés 

 Műalkotások bemutatása 

 Őskori barlangrajzok 

 Pointilista képek 

 Ismerkedés a kiemeléssel, a lényegmegragadással 

 Karakter kifejezése arányok torzításával 

 Hasonlóság, különbözőség észrevétele 

 Jellemvonások felismerése képekről, fotókról 

  Technika: plasztikai feladatok 

 A tér felfedezése 

 A képmezőben való tájékozódás, gyakorlati alkalmazás 

 Térbeli szituációs feladatok végzése építőkockával 

 Térbeli helyzetfelismerés (fenn-lenn, kívül-belül ) 

 A fenti ismeretek felhasználása, mesejelenetek 

Technika: zsírkréta, vízfesték, tempera 

 A tér ábrázolása 

 A tanult térbeli szituációk ábrázolása saját élmény alapján: állatkert, cirkusz, játszótér 

 Séta a természetben, termések, növények gyűjtése 

 Állatok rajza, formázása 

Technika: zsírkréta, diófapác, agyag 

 Bábkészítés, bábjátszás 

 A gyűjtött növényekből, termésekből  bábkészítés 

 A bábok segítségével szituációs játékok: mese dramatizálása 

 A színek világának felfedezése 

 Ismerkedés a színekkel: a főszínek, színkontrasztok, szikeverés, színtónusok, színpárok 

 Feladatok: évszakok jellemző színei, absztrakt színkompozíciók 

Javasolt technikák: akvarell, színes ceruza, mozaik 

 Kiállítás, múzeumlátogatás 

 Közös látogatás, lehetőleg néprajzi anyag megtekintése 

 Csoportkiállítás rendezése 

 

Az előképző 2. évfolyamának követelményei 

 A növendék legyen képes 

 a vizuális alapelemek felismerésére és alkalmazására (pont, vonal, folt, sík, felület, tér) 

 élményeit egyszerű tárgyak, festmények formájában megörökíteni 

 a színek hangulati erejét alkalmazni 

 Ismerje és alkalmazza 

 a kiemelést 

 az anyag–forma–funkció összefüggéseit 

 az időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét 

 az önállóan megismert technikákat  
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 Legyen képes a megismert műalkotásokról és a környezetéről véleményt formálni (tanári 

segítséggel) 

 

Az előképző 2. évfolyamának tananyaga 

 Az előző évi ismeretek felmérése 

 A méretek, arányok értése, felismerése 

 A tér érzékelése 

 Szubjektív színhasználat 

 Képregény készítése kollektív munkával, önálló kompozíciók 

 Technika: tempera, viaszolt festékrétegbe karcolás 

 Műalkotások bemutatása: egyiptomi képek (kiterített tér) 

 A szerkezet felfedezése 

 Szerkezettel kapcsolatos feladatok: folyamat, kezdet–vég, rész–egész, sorrend 

 Tematikus feladat: évszakok változása 

Technika: filctoll, papírdúc, ragasztás 

 Portré és alakrajz 

 Önarckép, szülők portréja, többalakos kompozíció (az alapvető arányok betartása) 

 Technika: grafit, zsírkréta, kollázs 

 A sík és a tér 

 Sík és tér fogalmának megismerése: maszkrajz, maszkkészítés  

 Farsangi népszokások 

 A külső és belső tér: vázlatozás épületekről, szobabelsőkről, épülettervezés, makett 

készítés, utcakép (kollektív munka) 

 Technika: pasztellkréta, tempera, agyag, vegyes anyagok 

 A színek kifejező ereje 

 Kiegészítő színpárok, tiszta színek, tört színek, színárnyalatok: a színek hangulati 

hatásának kihasználása 

 Díszlet- és bábkészítés mesékhez, dramatizálás 

 Kiállítás-, múzeumlátogatás 

 

A képző- és iparművészeti ág alapfokú képzése és továbbképzője 

 

A képző- és iparművészeti ágban folyó képzés fő feladatai 

 ismertesse meg a növendékekkel 

 a vizuális nyelvrendszer alapjait 

 az ábrázolás alapvető törvényszerűségeit 

 az ábrázolási konvenciókat 

 a művészettörténet néhány fontos korszakát (kezdeti), és az itt alkalmazott alkotói 

módszereket 

 az egyes témák változatos feldolgozását 

 a képzőművészet nyelvi, kifejezési módjainak néhány törvényszerűségét 

 a különféle képzőművészeti technikákat és ezek anyagainak használatát 

 segítsen ismereteket szerezni 

 az absztrakció fogalmáról, a vizuális kommunikáció összefüggéseiről és alkalmazásáról 

 alakítsa ki a növendékekben 

 a tárgykultúra és a művészeti alkotások értékeit felismerő képességet 

 az igényt az önálló munkára 

 gondolataik, érzéseik önálló megjelenítését a plasztikai nyelv segítségével 
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 a csoportos és egyéni kreatív tevékenység számos formáját 

 a kritikai véleményformálás igényét és képességét  

 a művészet iránti érdeklődést 

 fejlessze az alábbi készségeket és képességeket 

 a látvány értelmezése 

 a látványt alkotó formai és tartalmi elemek használata 

 az elvont gondolkodás az alkotásban 

 a komponálás alkotói eszközének alkalmazása 

 a képi kifejezés összefüggéseinek felismerése és alapszintű alkalmazása 

 a művészettörténeti ismeretek tudatos beépítése az alkotó tevékenységbe  

 

 

Főtárgy 

 

Rajz–festés–mintázás 

A média (fotó–videó) műhelygyakorlatot választani szándékozók számára a tantárgy tantervét 

speciális tananyaggal egészítettük ki. Ez „Kiegészítés” jelöléssel van ellátva. 

 

Az alapfok 1. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje és legyen képes alkalmazni 

 a síkbeli ábrázolás alapvető elemeit 

 a különböző rajzi és festészeti technikákat (tus, grafit, vízfestés, tempera) 

 Legyen képes  

 vizuális élményeit megörökíteni 

 

Az alapfok 1. évfolyamának tananyaga 

 Formai felfedezések 

 A természet és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata 

 Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés 

 A forma egészének és részeinek kapcsolata 

 Jellemző nézetek, karakter megjelenítése vonalképző eszközökkel 

 A formák csoportjának kompozíciós megoldásai: kiemelés, sűrítés 

 A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások elemzése 

 Mintázás: plasztikai megoldások, nyomhagyás agyaglapon: ritmus, textúra, pozitív–

negatív 

 Az írás és a nyomtatás története a mezopotámiai kultúrától kezdődően 

 Kollográfia készítése különböző anyagokkal 

 Színek kölcsönhatása 

 Művészeti élmények (színház, tánc) feldolgozása színes kompozícióban (pasztell, 

tempera) 

 Saját élmény kifejezése képsorozattal, szubjektív szín- és térábrázolás 

 Mesehős portréja a színek kifejező erejének alkalmazásával (vidámság, bánat, félelem) 

 Forma és mozgás 

 Portré: karakter- és mimikaábrázolás 

 Mozgásábrázolás: egyszerű mozgássor megjelenítése (vonalas ábrázolás film, illetve fotó 

alapján) 

 Forma és tömeg viszonya: ecsetvázlat, színfoltok (egy és a sok, álló és mozgó figurák) 

 Szobrászati alkotások elemzése, kiállítás-látogatás 
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 Figurális kisplasztika mintázása ünnepkörökhöz kapcsolódóan (karácsony, betlehemezés, 

regölés) 

 Játékkonstruálás, agyag-, kerámiafejű bábok, textil és más anyagok alkalmazása 

 Ember és tér 

 Építészeti motívumok (műemlékek) megfigyelése, gyűjtése (vázlatok) 

 Sík jellegű városképi kompozíciók készítése sötét–világos foltredukcióval: tus és 

szénrajzok 

 Térplasztika készítése: labirintus, papírból és más anyagokból 

 Csoportmunka: nagy méretű, színes kompozíciók (választott technikák) 

 Rajzi feladatok 

 állatábrázolás jellemző formájuk, színük, tömegük megragadásával 

 emberábrázolás egyszerű témákra: család, iskola, barátok 

 természetábrázolás: fák, növények, hegyek, folyók, évszakok 

 meseillusztrációk 

 Technika: ceruza, filc, pasztellkréta 

 Térplasztikai feladatok  

 állatábrázolás, emberábrázolás, több figura összekomponálása  

 Technika: agyag, gyurma 

 

Az alapfok 2. évfolyamának követelményei 

 A növendék rendelkezzen alapvető formaismerettel 

 Tudja alkotó módon alkalmazni ismereteit a képi, rajzi, plasztikai kifejezésmódokban 

 Ismerje és alkalmazza a síkbeli ábrázolás alapelemeit 

 Legyen képes egyszerű rajz- és festészeti technikák alkalmazására 

 Tanári segítséggel legyen képes egyszerű beállítások képi, plasztikai bemutatására, mesék, 

történetek, irodalmi művek képi megfogalmazására 

 

Az alapfok 2. évfolyamának tananyaga 

 Természeti motívumok 

 Növények formája, szerkezete, színei; tematikus feladatok: életfa motívum, népmesék, 

legendák, mítoszok alapján 

 Ember- és állatábrázolás mozgásban, szituációábrázolás: ló és lovasa, vadászat  

 A mítoszok, legendák állatai, mesék táltosai, paripái 

 Fantáziára épülő illusztratív feladatok: képregény 

Technika: akvarell, színes ceruza, kréta, tus 

 Plasztikai feladat  

 ember, állat, tárgy és dombormű mintázása 

Technika: gyurma, agyag 

 Kép, jel, jelkép, szimbólum 

 A forma jele, a karácsony jelképei (dekoratív tervezés) 

 Mézeskalácsformák tervezése, díszítése 

 Karácsonyi díszek szalmából 

 A népi játék, a népi kézművesség néhány eleme 

 Az emberi arc belső arányai − karakter, mimika megjelenítése 

 Szimbolikus tartalmak megjelenítése plasztikában 

 Viselhető maszk készítése, torzítással, szimbolikus tartalommal (papírmasé, agyag) 

 A képzőművészet és társművészetek (színház, tánc, zene, irodalom) kapcsolata 
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 Testfestés, maszk, jelmez, díszlet készítése 

 Forma, tér, szerkezet 

 A különböző korok szerkezeti találmányainak vizsgálata 

 Konstruálás: különböző szerkezetek készítése többféle anyagból (drót, pálcika) 

 Néhány egyszerűbb szerkezet képi síkredukciója  

 Képzelt gépek, szerkezetek képi megjelenítése, színes kompozíciók: csoportmunka 

 Kiállításlátogatás: műfajok felismerése 

 Kiegészítés (fotó–videó) 

 Ismerjen néhány optikai csalódáson alapuló „játékot” 

 Ismerje a díszlet jellemző tulajdonságait, alkalmazási lehetőségeit 

 

Az alapfok 3. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje a sík alapelemeinek rendszerét  

 Tudjon bánni a tollal és a krétával 

 Ismerje a 12 fokú színskálát, és tudja alkalmazni 

 Ismerje az emberiség mítoszainak néhány fontos művét, és legyen képes ezzel kapcsolatos 

művek elkészítésére 

 Tudja és ismerje a vonal, folt és szín képalakító szerepét 

 

Az alapfok 3. évfolyamának tananyaga 

 A síkból a térbe 

 Emelkedő forma grafikai, színbeli és plasztikai feldolgozása 

 A vizuális alapelemek (pont, vonal, folt) térben történő elmozdulásai 

 Játék a vonallal a sík és a tér határán 

 Térábrázolási rendszerek 

 Térábrázolási rendszerek feldolgozása a művészettörténet nagy korszakain keresztül 

 Műalkotás-elemzés (őskor, Egyiptom, Görögország, Róma) 

 Tér és idő feldolgozása 

 Saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal 

 A tárgyak térbeni elhelyezkedése, egymásmellettiség, egymásmögöttiség, takarások, 

elfedések, síkba forgatás 

   Technika: tusrajz, tempera 

 Statika és dinamika 

 Statikus és dinamikus kompozíciók készítése, a formák ritmizálása, alá- és fölérendelés, 

kontrasztok, dinamikus és statikus formák, aktív és passzív színek 

 Önálló kompozíciók és illusztrációk: rajz, festés, kollázs, térplasztika  

 Vonal, folt, szín 

 A vonal, folt és szín formaképző szerepének vizsgálata (szabad téma) 

 A hagyományos népi életmód képi feldolgozása: kontúr és folt 

 Archaikus kultúrkincs 

 Az archaikus kultúrkincs és évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai 

megjelenítése 

 Teremtésmítoszok, Gilgames-eposz, görög mitológia 

 Kiegészítés (fotó–videó) 

  Tér és idő feldolgozása 

 A tér jelentősége a filmen 

 Előtér, középtér, háttér ismerete és tudatos használata 
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 Az idő múlásának érzékeltetése a tér, a háttér, a díszlet kisebb változtatásaival 

 Az óra, vagy egyéb mulandó vagy mozgó tárgy alkalmazási lehetőségei az idő múlásának 

érzékeltetésére 

 Statika és dinamika 

 A statikus tárgyak, díszletek többletjelentéseinek gyakorlása a filmen 

 A statika-dinamika szerepe a feszültségek érzékeltetésére a jeleneteken belül 

 

Az alapfok 4. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje a szín téralakító szerepét a monokrómiától a komplementerekig  

 Legyen képes 

 Mesterséges és természetes formák szerkezeti rajzának elkészítésére, a bennük rejlő 

dinamika felismerésére  

 Illusztrációk készítésére  

 Kiegészítés (fotó–videó) 

  Saját fényképezőgépének és kamerájának alapos ismerete, a felvételi motívumok és a 

nézőpont tudatos kiválasztása 

 Önálló fotó- és videófelvétel-sorok készítése felnőtt segítségével 

 A „kompozíciós” készség kialakítása 

 

Az alapfok 4. évfolyamának tananyaga 

 Szín – világ  

 Színvilág a monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig  

 Főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei  

 Több főszínre hangolt kép  

 Tiszta színekből és szürkékből építkező kép  

 Magában való színkontraszt (J. Itten), színezett kontraszt  

 Komplementer színpárok  

 Szín és a tér, színes tér – színes plasztikák  

 Spirál és hullám  

 Természetes és mesterséges formák szerkezeti feldolgozása  

 Festészeti, grafikai és plasztikai feldolgozások  

 Műalkotáselemzés  

 Összehasonlító műelemzés az ókereszténységtől a 20. század elejéig (az elemzés és 

feldolgozás az évfolyam feladataihoz kötődik.)  

 Életképek    

 Életképek és térábrázolási rendszerek  

 Korok ünnepeinek és hétköznapjainak ábrázolása  

 Képi, grafikai, plasztikai, fotó- és videófeldolgozások, életképek, jelmezek, díszletek  

 Mondák, eposzok  

 Mondák, eposzok illusztrációs feldolgozása (Biblia, Mahabhárata, Csodaszarvas-monda)  

 Főhős és mellékszereplő viszonyának kompozíciós érzékeltetése  

 Ikonszerűség és epikus előadásmód  

 Zárt formájú kompozíciók  

 Kiegészítés (fotó–videó) 

  Szín – világ 

 A színek céltudatos használatának jelentősége a filmen (vörös: Carmen) 

 A színek egyetemleges többletjelentéseinek összegyűjtése és alkalmazása 
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 Életképek 

 A dokumentumfilm helyszíneinek kiválasztása 

 A leíró snitt fogalma (kommentálás) 

 A természetesség elérésének trükkjei (többszöri felvétel, öltözet, zajok, fekete-fehér 

felvétel) 

 

Az alapfok 5. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit 

 Tudjon ezek segítségével egyszerű és bonyolult testcsoportokat ábrázolni 

 Legyen képes a színdinamikát önálló munkáiban alkalmazni 

 Ismerje és tudja alkalmazni a plasztikai szabályokat (negatív–pozitív formák) 

 Kiegészítés (fotó–videó) 

 Legyenek képesek a világítás célszerű, hatásos használatára 

 Ismerjék a világítástechnika alapjait 

 Ismerjék a modellezés alapjait 

 

Az alapfok 5. évfolyamának tananyaga 

 Szerkesztések 

 Az axonometria, perspektíva, rekonstrukció tapasztalati úton történő megismertetése 

 Test-modellek 

 Az egyszerű és összetett forgástestektől a zárt és nyitott szögletes formákig 

 Modellezés, származtatás, nézőpontváltás, vonalértékek 

Technika: ceruza és szénrajz 

 Drapériák, egyszerű csendéletek 

 Színproblémák: lokál, valőr, reflex, színredukció, monokromitás 

 Megvilágítási feladatok 

 Telifény, szemből világítás, ellenfény és súrlófény (rajz, festés, fotó) 

 A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika 

 Kompozíciós módszerek a tér illuzionisztikus  megjelenítésére 

 A műfajok születése 

 Parafrázisok készítése a megismert művészettörténeti korok műveinek felhasználásával  

 Kiegészítés (fotó–videó) 

  Drapériák, egyszerű csendéletek 

 A fény alkalmazása a filmen, világítási technikák 

 A smink és a díszlet viselkedése a fényben. 

 

Az alapfok 6. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje és használja a jártasság szintjén a képi, plasztikai, grafikai technikák 

alapelemeit. 

 Sajátítsa el és használja az ábrázolási konvenciók alapformáit 

 Legyen képes önállóan a klasszikus emberábrázolás szabályainak alkalmazására 

 Ismerje a művészettörténet nagy korszakait, legyen jártas a műalkotások elemzésében 

 Kiegészítés (fotó–videó) 

 Legyen képes egyszerű portréfilmet, riportfilmet készíteni 

 

Az alapfok 6. évfolyamának tananyaga 

 Nézőpontváltás 

 Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése 
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 Nézőpontváltás 

 Látványábrázolás – a kompozíció szempontjai 

Technika: ceruza, toll, szén, kréta, akvarell, tempera 

 A portré 

 Portrékészítés élő modellről 

 Szerkezeti és arányrend 

 A fej mozgásban 

 Nézőpontváltások 

 Tónusábrázolás (képi igénnyel) 

 A portrérajzolás kánonjai 

 Az emberi alak 

 Alakvázolás; arányai, térbeli helyzetének felismerése és rögzítése 

 Kroki, szerkezeti rajz, részlettanulmányok 

   Technika: rajz, plasztika 

 Játék a műalkotással (összevetések) 

 Impresszionizmus, századelő, törzsi kultúrák, fauve-ok, a 20. századi izmusok, avantgard, 

neoavantgard 

 Játék a műalkotásokkal (átalakítás, montázs) 

 A megismert művészettörténeti korszakok kreatív feldolgozása képi, plasztikai 

eszközökkel 

 Szintézis – Mestermunka 

 Önálló alkotás létrehozása személyes vagy irodalmi élmény alapján, tetszés szerinti 

technikával az eddigi ismeretek alapján 

 Kiegészítés (fotó–videó) 

 Nézőpontváltás 

 A kameraváltás megfelelő, tudatos használata és jelentősége 

 A  portré 

 A portré a képernyőn 

 A mimika, a monológ, a fej hordozta személyiségjegyek hangsúlyozása, elrejtése 

 A portréfilm 

 Az emberi alak 

 Az emberi test a filmen 

 A test adta játékos lehetőségek kihasználása 

 A test mozgásának célszerű használata 

 

A továbbképző 7. évfolyamának követelményei 

 A növendék legyen jártas a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek alkalmazásában 

 Ismerje a sík- és térábrázolás szabályrendszerét, a rajzi, festészeti és plasztikai 

ábrázolások alapformáit  

 Ismerje az ábrázoló geometria és a szerkesztő térábrázolás szabályait 

 Legyen jártas a látvány értelmezésében 

 Legyen képes önálló sík- és térbeli művek alkotására 

 

A továbbképző 7. évfolyamának tananyaga 

A 7-10. évfolyam lényegét a stúdium jellegű feladatok váltakozása adja. A 7. évfolyamban a 

tananyag jelentős része a előző években megismert és alkalmazott rajzi, festészeti és 

mintázási alaptechnikák alkalmazását és továbbfejlesztését tartalmazza. A síkbeli ábrázolás 
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eszközrendszerének megismerése, az alkotó folyamat fázisainak tudatosítása és elmélyítése 

fontos feladata ennek az évnek. 

 Feladatok térre – síkban 

 Rajzolt és festett belső terek − a perspektíva törvényei szerint 

 Teremsarok, táj, beállított enteriőr rajzolása, festése 

 A felületek és formák változatos megjelenítése, kiemelések és tónusozások 

 A perspektíva érzékeltetése vonalakkal 

 Szerkezeti rajz, tónusos rajz szénnel, pittel 

 Az elkészült tanulmányok feldolgozása: tollrajz, színespapír-kollázs, grafikai lapok (linó, 

papírmetszet) 

 Feladatok a térre – térben 

 A külső és belső tér ábrázolása egyszerű térbeli elemek segítségével 

 Agyagszobor, agyagplakett készítése, a mintázás alapelemeinek szemléletes 

megjelenítésével 

 Formaépítés, arányok, térbeliség, pozitív-negatív formák 

 Javasolt szemléltetés: Nagy István, Ferenczy Károly, Barcsay, Schaár Erzsébet 

 Feladatok a térre 

 A drapéria 

 Szerkezeti és tónusos rajzok, vegyes technikával (akvarell, szén, pasztell) 

 Drapéria mozgásban, a szálló drapéria 

 Fotó készítése drapériáról, ennek megfestése 

 A drapéria mint plasztikai elem, takarások és díszítések 

 A drapéria mint jel 

 Gipszöntések drapériáról, gipszfaragás drapéria motívummal 

 Javasolt szemléltetés: Caravaggio, Barcsay, Manzù, Christo 

 A portré 

 Egyszerű szerkezeti rajzok, arányok és irányok, árnyék az arcon, megvilágítási feladatok 

 A koponya ceruzarajza 

 A portré mint karakter 

 Karikatúrák és krokik készítése modell alapján 

 Önarckép, vonalas rajz 

 Koponyamintázás, portrémintázás 

 A gömb mint térbeli probléma (mintázás) 

 Geometrikus testek egymásra mintázása 

 Portré gipszből való „ mintázása” (faragás) 

 Javasolt szemléltetés: görög és római portrék, Cézanne, Modigliani, Brancusi, Chuck 

Close  

 Rajzi és plasztikai tanulmányok „ segédanyagai” 

 Vázlatok készítése 

 A vonallal való rajzolás módozatai: pontozott, rácsozott, satírozott, vonalhálós rajzolás 

 Nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével 

 Textúrák és faktúrák 

 Részletek rajzolása és mintázása 

 Fotóhitelességű és expresszív tanulmányok, krokik 

 Javasolt szemléltetés: Dürer, Rembrandt, Székely Bertalan, Picasso, Lautrec 

 Ábrázolás és szerkesztés 

 A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi ábrázolásban 
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 Gyakorlatok a kétfutópontos perspektívával, a kavalier axonometria és a Monge-szerkesz-

téssel 

 Vonal a térben: fém, műanyag, textil plasztikák 

 Javasolt szemléltetés: Escher, építészeti rajzok 

 Nagy méret és kis méret 

 A korábbiakban feldolgozott témák, feladatok egyéni vagy csoportos módon történő 

feldolgozása nagy méretben (A/0 -ás vagy ennél nagyobb), illetve kis méretű (A/4-es) lapon 

 A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

 Az olajfesték használatának kipróbálása 

 

A továbbképző 8. évfolyamának követelményei 

 A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (fény–árnyék, folt, elrendezés) tudatos 

alkalmazása az alkotó munkában 

 A vizuális nyelv jelrendszerének ismerete 

 Elemző és szintetizáló képesség 

 Alapvető anatómiai ismeretek 

 A képi konvenciók ismerete 

 A rajzi, festészeti, plasztikai ábrázolás eljárásaiban való jártasság 

 

A továbbképző 8. évfolyamának tananyaga 

A 8. évfolyam feladatai a komponálás, az önálló munkaszervezés, beállításelkészítés és a 

feladatok korrektura mellett való elkészítése. Fontos célkitűzése az évnek az egyéni 

korrektúrával történő fejlesztés. A növendékeknek jártasság szintjén kell ismerniük a tárgyi 

világ vizuális leképezése során előforduló eljárási fázisokat, a technikai eljárások között 

önállóan kell tudniuk választaniuk. A növendékek az év során a stúdiumot és az önálló kreatív 

munkát egyaránt gyakorolják.  

 Az alak  

 Krokik állatokról  

 Krokik csoporttársakról: mozgó, álló, fekvő  

 Rajz, agyag- és viaszkrokik, tus és pácvázlatok  

 Csontváz rajza  

 Körberajzolások, tükörrajzok 

 Fotók és fotófeldolgozások 

 Részletrajzok, emberi testrészek 

 Szemléltetés: Izsó M., Holbein, Dürer ... 

 Figura a térben  

 Beállítás belső térben  

 A figura és a tér viszonya  

 Fény – árnyék  

 A geometrikus tér szerkezete 

 Arányok, irányok és tömeg  

 Mintázott agyagfigura épített térben 

 Ülő és álló figurák külső és belső térben  

 Szemléltetés: Szinyei M., Degas, Monet, El Greco  

  Átváltozások 

 Az eddig készített munkák feldolgozása más anyagokkal  

 Új beállítások szokatlan megvilágítási effektekkel  

 Plasztikai munkák talált anyagokból  
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 Variációk anyagokra és stílusokra  

 Szemléltetés: M. Ernst, Picasso, Duchamp, Dalí 

 Változatok művészettörténeti alkotásokra 

 Másolatok készítése  

 Stílusparódiák  

 Híres művek átdolgozása, pl. más nézőpont választása  

 Ismert festmény megmintázása 

 A természetben 

 A plain air-ben való munka megismerése  

 Vázlatok és festmények a szabadban 

 Akvarell és gouache  

 Rajzok és lavírozott tusok  

 Fotózás a természetben 

 Szemléltetés: barbizoni iskola, nagybányai iskola, szentendrei művésztelep 

 A szerkesztett és az illuzórikus tér (látszat és valóság) 

 A perspektíva csapdái  

 A képsík és a térillúzió ellentmondása 

 Díszlettervek egy konkrét műhöz 

 Egy ismert mű belső terének megépítése makettben  

 Szemléltetés: díszlettervek, építészeti művek, makettek  

 

A továbbképző 9. évfolyamának követelményei 

 Az elvont gondolkodás kialakítása és gyakorlati alkalmazása az alkotómunkában 

 Az analizáló képességalkalmazása 

 Az ábrázoló geometria gyakorlati alkalmazása 

 A vizuális kommunikáció jel- és jelzésrendszerének alkalmazása 

 Az önálló alkotómunkára való törekvés kialakítása és gyakorlása  

 

A továbbképző 9. évfolyamának tananyaga 

A 9. évfolyam tananyaga átmenetet képez a 8. és a 9. évfolyam analizáló és szintetizáló 

feladatai között. Megjelennek az alkalmazott feladatok (átírás), egyre hangsúlyosabbá válik a 

korrektúra nélküli munkavégzés. Néprajzi és művészettörténeti ismeretek beépítése az 

alkotásba. A vizuális kommunikáció alaposabb megismerése. A mozgókép, illetve a fotó 

bekapcsolása a tevékenységkörbe. 

 Átírás és alkalmazás 

 Természet utáni tanulmányok átírása különböző grafikai technikákkal: tus, fotógrafika, 

linómetszet... 

 Tervezési feladatok alkalmazott grafikai munkákra 

 Plakátok, piktogramok, arculatok, naptárak tervezése 

 Arcátírások, díszítő ábrázolások a testen − body art  

 Smink és karakter, jelmez a színházban 

 Szemléltetés: törzsi maszkok, ausztrál bennszülöttek testfestései, japán színészálarcok, 

fotógrafikák, linómetszetek, plakátok... 

 Játék a színekkel 

 Színsorok készítése és alkalmazása 

 Színperspektíva alkalmazása a korábban elkészült művek alkalmazásával 

 Színviszonylatok érzékeltetése (fekete-fehér, monokróm, színdomináns, fekete kép) 

 Szemléltetés: a szinoid rendszer, a Bauhaus színtana, Van Gogh  
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 A térplasztika 

 Szobortervek külső környezetben 

 Formatanulmányok kövekről 

 Absztrakt formák  

 Kútterv 

 Figura és természeti forma 

 Különböző anyagok felhasználása térmunkákhoz 

 Szemléltetés : Moore, Borsos M., Serra T. Cragg 

 A filmvilág, filmtervek készítése adott témára 

 A kompozíció 

 A kivágás 

 A montázs 

 Saját film készítése videókamerával 

 Szemléltetés: BBS-filmek, Erdély M., Maurer 

 A műalkotás mint korélmény 

 Különböző stílusú műalkotások játékos feldolgozása 

 Szobrok megfestése, festmények megmintázása 

 Stílusparódiák 

 Alkotások készítése különböző anyagokból és különböző stílusokban 

 Műalkotásmontázsok 

  Népművészet és természet 

 Népművészeti alkotások feldolgozása 

 Természetközeli technikák (fazekasság, szövés, fonás) beépítése az alkotásba 

 A magyar népviselet és tárgykultúrája 

 Szemléltetés: népművészeti múzeum anyaga, Samu Géza, Schéner Mihály 

 

A továbbképző 10. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje 

 a vizuális nyelv kifejezőeszközeit 

 a sík és térábrázolás szabályrendszerét 

 az ábrázoló geometria alapelemeit  

 a rajzi, festészeti, plasztikai ábrázolás eljárásait 

 a médiaművészet kifejezőeszközeit és jelrendszerének alapjait 

 a képi konvenciókat 

 az anatómia alapvető törvényszerűségeit 

 a vizuális nyelv kommunikációs eszközrendszerét 

 a művészettörténet nagy korszakait 

 A növendék legyen képes 

 a tanár által vagy önállóan kijelölt témák feldolgozására 

 a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására 

 sík- és térbeli művek létrehozására 

 konkrét és elvont plasztikai gondolatok megjelenítésére 

 a látvány, illetve az abból történő absztrakció elemző értelmezésére, sokrétű 

feldolgozására 

 a művészettörténeti korszakok értékeinek kreatív módon való alkalmazására 
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A továbbképző 10. évfolyamának tananyaga 

A tananyag a 10. évfolyamban az utolsó három év anyagának összefoglalása. Az alkotó 

munka önálló megszervezése a célfeladat. Sok kis feladat megvalósítása. Egy-egy 

összefoglaló munka elkészítése az összegzésekre. Új témakör a médiaművészet megismerése, 

a videó, a számítógép használata a képzőművészeti kultúrában. 

 Feladatok a festészeti alapismeretek összefoglalására 

 Szabadon választott témára tempera és olajfestmény készítése előtanulmányokkal együtt 

(tervek, vázlatok, tanulmányrajzok...) 

 Portfolió készítése az alkotói folyamatról 

 Feladatok a szobrászati alapismeretek összefoglalására 

 Köztéri szoborterv elkészítése választott anyagokból: gipsz, agyag, fa, viasz ... 

 Helyszínrajzok, tervrajzok készítése 

 Portfolió készítése a munkafolyamatról 

 Feladat a grafikai technikák alapszintű ismereteinek összefoglalására 

 Alkalmazott vagy képgrafika készítése választott témára, választott sokszorosítási 

technikával (könyvborító, naptár, plakát, lemezborító...) 

 Portfolió készítése 

 Reklám 

 A tömegkommunikációs eszközök, sajtó, tévé, rádió működésének megismerése (a 

tájékozódás szintjén) 

 Egy reklámkampány vizuális elemeinek megszervezése (arculat, riportok, kisfilm) 

tervezési szinten 

 Szemléltetés: reklámfilmek és szövegek  

 Médiaművészet 

 Alapszintű ismeretek elsajátítása: videó- és számítógépes grafika 

 Rövid videós saját film (önportré) készítése, ehhez számítógépes feliratok és egyéb 

grafikai anyagok tervezése és kivitelezése 

 Szemléltetés: Bódy G., Révész L. L. 

 

 

 

Értékelés 

 

Az értékelés folyamatos és személyre szabott, amit a szoros mester-tanítvány kapcsolat és az 

egyéni korrigálás egyaránt lehetővé tesz. Az értékelés önértékelésen és a csoport véleményén 

alapszik. Az értékelésnél a tanár figyelembe veszi az adott évfolyam követelményeit, a 

csoport és az egyén haladási ütemét, fejlődését. A növendékek munkáját a tanár félévente 

legalább egyszer írásban minősíti. A növendékek az év végén vizsgakiállításon adnak számot 

tudásukról.  

Az előképző 1-2. évfolyamán az értékelés szövegesen -jól megfelelt, megfelelt, nem felelt 

meg- történik. Jól megfelelt (4-5 osztályzat) esetén a növendék az 5 (jeles) osztályzatnak 

megfelelő térítési díjat, megfelelt minősítés (3-2 osztályzat) esetén a 3 (közepes) 

osztályzatnak megfelelő térítési díjat fizetik a növendékek.  A nem felelt meg értékelés az 

évfolyam követelményeinek nem teljesítését, az elégtelen osztályzatot jelenti. 

A az alapfok és továbbképző évfolyamain az értékelés ötfokú skálán, osztályzattal történik.  

 

Értékelési szempontok 

 a technika és az anyagok kezelésének biztonsága 

 az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása 
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 a témaválasztás és az elkészített munkák ötletessége, eredetisége 

 kitartás, szorgalom 

 eredménycentrikusság, értékközpontúság 

 

 

 

A rajz-festés-mintázás művészeti alapvizsga követelményei és értékelésének szempontjai 

 

 A vizsga részei: a vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

 A gyakorlati vizsga időtartama: max. 90 perc 

 

A vizsga tartalma 

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga 2 részből áll: 

 Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott tanuló által készített alkotás 

A dokumentáció szemléltesse a komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket 

magába foglaló) feladat megoldásának fázisait (pl.: tanulmányrajzok, tervvázlatok, színtervek, 

anyagkísérletek, faktúratanulmányok). A tanuló által benyújtott alkotás a feladatra adott 

megoldás vagy megoldások. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt, önállón készített tanulmány 

A tetszőlegesen választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) 

készített tanulmány témája lehet: 

 természetes forma 

 mesterséges forma 

 forma és mozgás 

 forma, tér, szerkezet 

 

Az alapvizsga értékelésének szempontjai  

 látványmegfigyelő, értelmező, elemző képesség; látvány- és karaktermegjelenítő 

képesség  

 a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező, alkotó 

készség 

 a képzőművészeti ágakról (grafika, festészet, szobrászat) és azok műfajairól, a 

különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretek, és azok 

alkalmazása 

 a tanuló képzőművészeti technikákban való jártassága, kísérletező készsége 

 a növendék vizuális gondolkodása; ábrázoló, kifejező készsége, tervező képessége, 

képtárgyalkotó tudása, feladatmegoldó készsége, manuális készsége és kreativitása. 
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A rajz-festés-mintázás művészeti záróvizsga követelményei és értékelésének szempontjai 

 

  A vizsga részei: a vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

 A gyakorlati vizsga időtartama: max. 120 perc 

 

A vizsga tartalma 

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga 2 részből tevődik össze 

 Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott a tanuló által megoldott 

projektfeladat 

A portfolió szemléltesse az előre meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, festési, 

mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának menetét (időterv, folyamatterv), 

fázisait (pl.: tanulmányrajzok, tervvázlatok, szerkezeti rajzok, forma-, kompozíció-, és 

színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok, plasztikai kísérletek, makettek, látvány- és 

arculattervek…), a feladatra adott választ vagy válaszokat. 

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. 

 

A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány 

A tetszőlegesen választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készülő tanulmány 

témája: 

 természetes formák 

 mesterséges formák 

 külső vagy belső tér 

 térben álló figura 

 portré 

 

A záróvizsga értékelésének szempontjai  

 vizuális gondolkodás, megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség 

 gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség 

 tervező, feladatmegoldó készség 

 képzőművészeti technikákban való jártasság 

 művészeti ismeretek, a képzőművészeti ágakról és műfajokról, a különböző műfajok 

esztétikai törvényszerűségeiről szerzett tudás 

 kísérletező készség, kreativitás 

 manuális készség, tárgyalkotó készség 

 esztétikai érzékenység 

 a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása 
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Tankönyvek és ajánlott irodalom 

 

 Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 1995 

 Környeiné Gere Zsuzsanna–Reegné Kuntler Teréz: Tér–forma–szín. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1989 

 Szalai Zoltán: A kockától az aktig. Corvina, 1974 

 Falus Róbert: Az aranymetszés legendája. Magvető, 1982 

 Szabó Júlia: Magyar rajzművészet. Corvina, 1969 

 Richard Friedenthal: Leonardo. Gondolat, 1974 

 Dvorszky Hedvig: Design. A forma művészete, Képzőművészeti Alap Kiadója, 1979 

 Oskar Schlemmer–Moholy-Nagy László–MolnárFarkas: A Bauhaus színháza. Corvina, 

1978 

 Hoppál Mihál–Jankovics Marcell–Nagy András–Szemadám György: Jelképtár, Helikon, 

1990 

 Baktay Patrícia–Koltai Magdolna: Beszélő tárgyak. Tankönyvkiadó, 1989 

 Hauser Arnold: A művészet szociológiája. Gondolat, 1982 

 Kepes György: A látás nyelve. Gondolat Kiadó, 1979 

 Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Műcsarnok–Intermédia, 1996 

 Hargittai Magdolna: Fedezzük föl a szimmetriát. Tankönyvkiadó, 1989 

 Gergely István: A kiállítás művészete. Corvina, 1979 

 Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története. Kossuth, 1972 
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Kötelező tantárgyak 

 

Műhelyelőkészítő – Festészet 

Mivel intézményünk eszközei egyelőre nem teszik lehetővé  különféle tanszakok (műhelyek) 

tananyagával való ismerkedést, ezért a műhelyelőkészítő a festészeti szak műhelytitkaiba való 

bevezetésre redukálódik. A többi tanszak (grafika, szobrászat) megismertetése elméleti 

szinten zajlik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

 Az alapfok (rajz–festés–mintázás) ismeretanyagára építve olyan jártasságokat és 

képességeket kialakítani, amelyek alkalmasak a tárgyalkotásra és a környezetalakításra  

 

A tantárgy tanításának feladata 

 Ismertesse meg a növendéket 

 a választott műhelytevékenység anyagaival, eszközeivel 

 a tárgykészítéshez szükséges tervezési folyamatokkal 

 a tárgykészítés alapműveleteivel, technikáival, munkavédelmével 

 a díszítés eszközeivel, lehetőségeivel 

 

Az alapfok 1. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje elméleti szinten 

 A legalapvetőbb grafikai technikákat, eljárásokat, anyagokat 

 A grafikai sokszorosítás folyamatait 

 A szobrászat alapvető anyagait 

 Néhány szobrászati eljárást 

 A festészetben használt vizes bázisú festékeket 

 A festmény elkészítésének fázisait 

 A növendék tudjon önállóan megtervezni és kivitelezni egy nagy méretű festményt 

temperával 

 

Az alapfok 1. évfolyamának tananyaga 

 A grafikai eszközök és technikák elméleti ismertetése 

 A legegyszerűbb sokszorosítási eljárások  

 monotípia 

 linómetszet 

 fametszet 

 papírmetszet 

 A síknyomtatás (magasnyomás) és mélynyomás közötti különbség 

 A nyomóforma (dúc) előkészítése 

 A nyomdafestékek és tusok 

 Alapvető szobrászati anyagok: gyurma, agyag, viasz  

 A síkban való mintázás: dombormű, plakett 

 A tér és a forma viszonya: körszobor 

 A legegyszerűbb festészeti anyagok és eljárások 

 A rajzpapír, a karton és a vászon 

 A vizes alapú festékek: akvarell, guache, tempera, akril 

 Nagy méretű csendéletek és kompozíciók festése vizes bázisú festékekkel  
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 A műtárgy elkészítésének folyamata: rajz- és színvázlat, anyagelőkészítés, alapozás, 

kivitelezés 

 

Az alapfok 2. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerjen elméletben néhány grafikai eljárást 

 Ismerje ugyancsak elméletben a fontosabb szobrászati eljárásokat 

 Ismerje elméletben a murális festészet technikáit 

 Ismerje kimerítően az olajfestés technikáját 

 Tudjon önállóan megtervezni, előkészíteni és kivitelezni egy olajfestményt 

 

Az alapfok 2. évfolyamának tananyaga 

 A különböző grafikai technikák elméleti ismertetése 

 Sokszorosítás mélynyomással: hidegtű, akvaforte, mezzotinto 

 Magasnyomású sokszorosítás: litográfia, szerigráfia 

 Nyomdai eljárások: cinkográfia, ofszet  

 Látogatás egy nyomdában 

 A különféle szobrászati eljárások elméleti ismertetése 

 Pozitív és negatív formák 

 A gipszöntés 

 A viaszpozitív bronzöntés 

 Faragás gipszbe, fába, kőbe 

 Az építészet és a szobrászat kapcsolata 

 A városrendezés és a szobrászat 

 A festészeti eljárások elméleti és gyakorlati ismertetése 

 Az olajfestés anyagai 

 A vászon feszítése és alapozása 

 Az olajfestés technikája 

 Lakkok, kencék 

 A keretezés 

 Nagy méretű vásznak, és farostok festése beállítás alapján 

 A murális technikák: grafittó, mozaik, freskó és secco 

 

Műhelygyakorlat – Festészet 

 

A tantárgy tanításának célja 

 A növendék ismerje meg 

 azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei 

 a színtan alapjait és azok alkalmazását a festészetben 

 a festészeti technikákat, kifejezési eszközeiket 

 a szín és a fény alapvető összefüggéseit 

 a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit 

 a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait 

 a festészet határait kitágító eljárásokat 

 

A tantárgy tanításának feladata 

 sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat 

 szerezzen ismereteket a festészeti műfaj jelentőségéről és történetéről 

 A növendék legyen képes 
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 elsajátított ismereteivel eligazodni a műfaji sokféleségben 

 önálló alkotásokat létrehozni 

 

Követelmények az alapfok végén 

 A növendék az alapfok végén ismerje 

 a hagyományos festészeti technikákat 

 a technikák alkalmazásának módozatait 

 a festészet történetének nagy korszakait 

 a festészeti technikák határeseteit (kollázs, montázs, manipulált fotók és nyomatok stb.) 

 a fotó, film, videó, számítógép reproduktív, illetve képalkotó szerepét 

 A növendék legyen képes 

 a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni 

 természeti jelenségeket ábrázolni 

 vázlatokat készíteni és azok után festményeket alkotni 

 festményeket készíteni és térben installálni őket 

 a festészet határeseteit jelentő műveket alkotni (kollázs, fotó és nyomatmanipuláció) 

 véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről 

 

Az alapfok 3. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje a tónus, a telitettség fogalmát  

 Legyen képes ezeket az ismereteket festői gyakorlatában alkalmazni 

 Tudjon önállóan ecsetrajzokat készíteni, ismerje a tusrajz és az akvarell technikáját 

 Legyen képes képzőművészeti alkotások színproblémáit felismerni, azokról saját 

szavaival beszélni 

 

Az alapfok 3. évfolyamának tananyaga 

 A fekete is szín 

 A fekete szín használata 

 A fehértől a feketéig tartó szürke árnyalatok kipróbálása (szürkére és feketére festett 

tárgyak, geometriai formák, csendéletek) 

 Szemléltetés: Boltánszky, Hartung 

 A körvonal 

 A színek hangsúlyozása 

 A képi erővonalak kiemelése a körvonal segítségével 

 Tárgyak árnyékának körvonalai és színei 

 Kivágott formák beépítése, térbe helyezése; Klimt, Schiele 

 A festészet története, 1. 

 A barlangrajztól a középkorig – történeti és festészettechnikai áttekintés 

 A különböző korok festészeti megoldásainak példaként való felhasználása 

 Anyagok, eszközök, technikák az őskori, ókori és koraközépkori művészetben 

 Vázlatok a szabadban 

 Akvarell és tusrajzok (színezett tusrajzok) a szabadban 

 A plein air festészet gyors, könnyed, friss festéstechnikájának elsajátítása: 

impresszionisták, Nagybányai iskola 

 A festett rajz 

 A ceruzarajz technikájának a festéshez való alkalmazása, a két technika egymás mellett 

élése 
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 A laza kontúrok kitöltése színnel, a kép könnyed vázlatszerű előrajzolása 

 

Az alapfok 4. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje a 24-es színkört, a színek hőfokhatását, a fény – árnyék – szín 

összefüggéseit 

 Ismerje és alkalmazza a gouache és pasztell technikák alapjait 

 Használja tudatosan konkrét feladatokban az eddig tanult színproblémákat 

 

Az alapfok 4. évfolyamának tananyaga 

 A sötéttől a fényig  

 A fény-árnyék és a szín viszonya önálló kompozíciókban  

 Természetes és mesterséges megvilágítások, csendéletek színes geometrikus formákból  

 Ez én vagyok  

 A pasztellkép jellemzői; Rippl-Rónai, Nagy I.  

 Önarckép és portré készítése 

 A pasztell technika megismerése 

 A színek keverése 

 Egy kedves hely (színszoba) 

 Egy színes tér megfestése, megépítése, berendezése (csoportmunkával) 

 Illusztráció 

 Legalább 10 kis méretű illusztráció készítése irodalmi műhöz (pl. Toldi, János vitéz) 

 Az alábbi technikák elsajátítása 

Technika: ceruza, ecset, toll, gouache 

 A festészet története, 2. 

 A reneszánsztól a romantikáig 

 A festészeti technikák megismerése 

 A falfestészet 

 Az illúzióteremtés 

 

Az alapfok 5. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje és tudja alkalmazni a színmodulációkat, a színkontrasztokat, a lokál 

és valőr színeket 

 Legyen képes önállóan nagyobb méretű, több tárgyat magában foglaló, színes kompozíció 

tervezésére és kivitelezésére 

 

Az alapfok 5. évfolyamának tananyaga 

 Két arckép 

 Zenére (Bartók, Sztravinszkij stb.): színes alapra, festékkel nagy méretű alkotások 

készítése 

 Improvizációk és tervezett művek 

 Kontrasztok 

 Választott zene inspirációjára kis méretű színes sorozatok (ragasztott képek) készítése 

 Színkontrasztok: önkontraszt, hideg-meleg, komplementer színpárok  

A festészet története, 3. 

 A realizmustól a posztimpresszionizmusig 

 Elemzések: festészeti módszerek, színhasználat, anyaghasználat 

 A műteremfestészet és a plein air 

 Reggeli a szabadban - A majális 
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 Szinyei M. képének átfestése beállítás után 

 Diaképkészítés a beállításról, a dia kinagyítása és újra megfestése 

 A két mű összehasonlítása 

 Mostan színes tintákról álmodom 

 Nagy méretű színes tus- és filctollrajzok, dekoratív, díszletjellegű (függönyszerű) 

megoldások 

 Textiltervek készítése 

 

Az alapfok 6. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során 

elsajátított ismereteket 

 Legyen képes önálló tervező munkára 

 Tudjon dekoratív, illusztratív vagy  tanulmányszerű (beállítás utáni) rajzokat, 

festményeket készíteni 

 Ismerje a freskó, mozaik, secco, sgraffito technikák alapelemeit 

 Használja tudatosan a színtan által megismert fogalmakat a gyakorlati munkában 

(színkeverés, kontrasztok) 

 Legyen képes elemezni a festészet történetének a 20. sz. közepéig terjedő időszakát, annak 

jelentős alkotásait, megfogalmazni a képzőművészet elemzésének tárgyát 

 Legyen ismerete az alkotó folyamat lelki és szakmai tényezőiről 

 Ismerje fel saját és társai alkotásainak erényeit és hibáit  

 

Az alapfok 6. évfolyamának tananyaga 

 A secco és a mozaik 

 A murális festészet egyes technikáinak megismerése 

 Mozaikrakás gipszöntéssel 

 Gipsz alapú secco készítése 

 Elméleti ismerkedés a freskó sgraffito technikával  

 Szemléltetés: bizánci mozaik, reneszánsz freskók 

 A festészet története, 4. 

 A 20. század első fele Matisse haláláig 

 A megújuló festészet, a Bauhaus 

 A „mestermű” 

 Az eddigi ismeretek szintézise önálló nagy méretű festmény készítésével 

 A munkához rajzi, szín és írásos vázlatokat kell mellékelni, a téma és a technika szabadon 

választott 

 

Követelmények a továbbképző végén 

 A növendék a továbbképző végén ismerje 

 a festészet technikai eljárásait, ezeket tudja alkalmazni 

 a kompozíció törvényeit 

 szabadon értelmezett festészeti eljárásokat (videó- és komputerfestészet), színpadi 

festészetet (díszlet) 

 a festészettörténet nagy alkotásait 

 a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét 

 a festészet szakkifejezéseit 

 A növendék legyen képes 

 önálló festészeti alkotások tervezésére és létrehozására 
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 saját alkotótevékenységének következetes dokumentálására (portfoliókészítés) 

 a megismert festészeti technikák szakszerű alkalmazására 

 önálló véleményformálás saját és mások műveit illetően 

 véleményének szakszerű megfogalmazására 

 

A továbbképző 7. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje és gyakorlatban alkalmazza a színtani ismereteket  

 Ismerje a színek érzelmeket alakító hatását és alkalmazza a festményein  

 Ismerje a színek reklámpszichológiai törvényeit  

 Tudjon tanulmányszerű portrét, csendéletet és tájat festeni  

 

A továbbképző 7. évfolyamának tananyaga 

 A beállítás, 1.  

 Csendélet, illetve portré beállítása  

 Megvilágítási problémák, fényviszonyok elemzése  

 A színek derítése  

 A drapéria, a tárgy, a tér színbeli viszonya  

 Vázlat és nagy méretű festmény  

 Szemléltetés: Caravaggio, Cézanne, Morandi  

 A beállítás, 2.  

 A tárgy (portré) feldolgozása, átírása  

 Stílusgyakorlatok: a különböző korok stílusainak feldolgozása  

 A plakát  

 Tetszőleges reklámtéma feldolgozása  

 Reklámtörténeti áttekintés  

 A fotó és a szín egymásra hatása  

 A színek expresszív ereje  

 Piktogram- és emblématervezés  

 Szemléltetés: lengyel és magyar plakátok  

 A színtan  

 A színek tudományos vizsgálata, szinoid gömb  

 Színháromszög, színkör  

 Alapszínek, kiegészítő színek  

 

A továbbképző 8. évfolyamának követelményei 

 A növendék legyen képes önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein  

 Tudjon véleményt formálni a jelentősebb műalkotásokról 

 Adekvát módon tudjon bánni a különböző anyagokkal és technikákkal  

 Legyen képes figura megfestésére térben, tájkép festésére természetben és műteremben 

 Ismerje a fotó, a film, a videó színalkotó szerepét 

 Ismerje az olajfestés technikájának alapjait 

 

A továbbképző 8. évfolyamának tananyaga 

 A figura  

 Enteriőrben elhelyezett figura megfestése 

 Reflexek, megvilágítás, a drapéria árnyékai 

 Szemléltetés: Bonnard, Ferenczy K. 
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 A táj 

 Festés szabadban (akvarell, tempera) 

 Műteremben festett táj, vázlatok és saját fotók alapján 

 Szemléltetés: Paál László, Mednyánszky 

 Az olajfestés titka 

 Az olajfestés technikája 

 A festés története 

 Vakkeret, vászon, alapozás 

 A színes film 

 A színek játéka, a színek valamilyen irányba való elhajlítása 

 Színes fénykép, színszűrés 

 Fotó, videó számítógépes manipulációja 

 Színösszhang, komplex festmény 

 Önálló kompozíciók készítése különböző színharmóniákban 

 Színperspektíva 

 

A továbbképző 9. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje és tudja személyes élménye alapján elemezni századunk második 

felének stílusirányzatait 

 Tudjon önálló, a korszellemet tükröző alkotásokat létrehozni  

 Tudjon olajfestményt készíteni 

 Legyen képes egy választott műhöz díszlettervet készíteni. 

 

A továbbképző 9. évfolyamának tananyaga 

 Stíluskalandok 

 Ismerkedés az újvad (transzavantgard) festészettel 

 Fotórealista, tassiszta, gesztusképek készítése azonos témára 

 A díszlet 

 Szabadon választott színpadi mű színpadképe 

 Makettkészítés 

 Kosztüm és jelmez 

 Az olajfestés 

 Olaj-, illetve temperavázlatok 

 Olajvászon előkészítése 

 Nagy méretű olajképek festése megadott és választott témára 

 

A továbbképző 10. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje 

 a vizuális nyelv kifejezőeszközeit 

 a sík és térábrázolás szabályrendszerét 

 az ábrázoló geometria alapelemeit  

 a rajzi, festészeti, plasztikai ábrázolás eljárásait 

 a médiaművészet kifejezőeszközeit és jelrendszerének alapjait 

 a képi konvenciókat 

 az anatómia alapvető törvényszerűségeit 

 a vizuális nyelv kommunikációs eszközrendszerét 

 a művészettörténet nagy korszakait 
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 A növendék legyen képes 

 a tanár által vagy önállóan kijelölt témák feldolgozására 

 a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására 

 sík- és térbeli művek létrehozására 

 konkrét és elvont plasztikai gondolatok megjelenítésére 

 a látvány, illetve az abból történő absztrakció elemző értelmezésére, sokrétű 

feldolgozására 

 a művészettörténeti korszakok értékeinek kreatív módon való alkalmazására 

 

A továbbképző 10. évfolyamának tananyaga 

 Az emlékmás 

 Videofilm elkészítésére alkalmas filmdíszletszerű, nagy méretű színes figura és tér 

megalkotása (papír, gipsz, faszerkezet) 

 A videofilm forgatókönyvének rajzos megtervezése 

 A portréfilm 

 Rövid 5-8 perces videofilm elkészítése egy kortárs festőművészről, alkotói módszeréről, 

személyes beszélgetés formájában 

 Forgatókönyv, fotódokumentácó 

 

A festészet műhelygyakorlat művészeti alapvizsga követelménye és értékelésének 

szempontjai 

 A vizsga részei: gyakorlati vizsgarész. 

 A gyakorlati vizsga időtartama: max. 180 perc. 

 rajzi, tervezési feladat                      50 perc 

 képtárgykészítés                             130 perc 

 

A vizsga tartalma  

A festészet műhelygyakorlat vizsga 2 részből áll 

 Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás. 

A benyújtott vizsgamunka, – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján 

létrehozott, a tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti 

alkotás, amely lehet: 

 csendéletszerű tanulmány, 

 külső tér egy részletének feldolgozása, 

 irodalmi mű illusztrációja, 

 érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat, 

 díszletterv. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített festészeti alkotás. 

A festészet vizsgatárgy gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes 

tervvázlat alapján létrehozott, szabadon választott technikával elkészített színes kompozíció, 

amely lehet:  

 különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása, 

 a belső tér egy részletének ábrázolása,  

 portré vagy önarckép, 
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 zenei hangulat kifejezése,  

 stílustanulmány. 

 

Az festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének szempontjai 

 rajzi, tervezői képesség, 

 képalkotó képesség: képépítés, kompozíció, 

 kifejezőerő, hangulati hatás, 

 tartalomhoz illő technika megválasztása, festészeti technikákban való jártasságát 

 a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, 

kontrasztok, fény-árnyék-szín összefüggései) szintje, 

 a festőművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, a 

képépítés szabályairól, a színtani ismeretekről megszerzett ismeretek 

 anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

 a kész munka összhatása. 

 

A festészet műhelygyakorlat művészeti záróvizsga követelménye és értékelésének 

szempontjai 

 A vizsga részei: gyakorlati és szóbeli vizsgarész  

 A gyakorlati vizsga időtartama:  max. 240 perc 

 rajzi, tervezési feladat                 60 perc 

 képtárgyalkotás                       180 perc 

 A szóbeli vizsga időtartama:   max. 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

 A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga 

A vizsga 2 részből tevődik össze: 

 Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész 

festészeti alkotás. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi tervezési munka alapján 

megvalósított nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festészeti alkotás, 

amely lehet: 

 csendélet, 

 portré,  

 lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba), 

 jelmezterv,  

 reklámtéma feldolgozása. 

 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan készített festészeti alkotás. 

A vizsgamunka színes tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával 

elkészített festészeti alkotás, amely lehet:  

 természetes és mesterséges formák, 

 enteriőrbe elhelyezett figura, 

 saját fotó feldolgozása,  

 illusztráció,  
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 elbeszélő képsorozat saját témára. 

 

A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga témái 

A szóbeli vizsga 1 tétel húzásával történik az előre kiadott tételsor alapján, melynek 

témakörei lehetnek: 

 a festészet anyagai, technikai eszközei, 

 festészet nyelvi kifejező eszközei, (azok jel-és jelentésrendszere), műfajai 

 festészeti technikák és technológiák, 

 a festészet műfaji sajátosságai, 

 a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai,  

 a festőművészet stíluskorszakai, 

 a magyar festészet jeles képviselői, 

 egészség-és környezetvédelmi alapismeretek. 

 

Az értékelés szempontjai 

 festészet műhelygyakorlat záróvizsga értékelésének szempontjai 

 a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő látványértelmező, elemző, 

megjelenítő, átíró, kifejező képesség, 

 a tervező és kivitelező képesség, 

 színtani ismeretekben való jártasság, 

 a festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 

megszerzett ismeretek 

 a kompozíció törvényeinek ismerete, 

 a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje, 

 eredetiség, egyediség,  

 a kész munka összhatása. 

 

A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének szempontjai 

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

 a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

 kommunikációs készség. 

 

Tankönyvek és ajánlott irodalom 

 Erdély Miklós: Művészeti írások. Képzőművészeti Kiadó, 1991 

 Perneczky Géza: Kapituláció a szabadság előtt. Jelenkor, Pécs, 1995. 

 Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára. Orpheusz, 1996. 

 Jean Clair: Marcel Duchamp avagy a nagy fikció. Corvina, 1988 

 Marcel Duchamp: Az eltűnt idő mérnöke. Képzőművészeti, 1991 

 Hannes Böhringer: Kísérletek és tévelygések. Balassi, 1995 

 Richard Appignanesi–Chris Garrat: Nesze neked, Posztmodern. Ikon, 1995   

 Johannes Itten: Színtan. Magvető, 1972 

 Túróczi Mária: A színek világa és a személyiség. Győr, 1986 

 Az expresszionizmus. Izmusok. Gondolat, 1981 

 René Passeron: A szürrealizmus enciklopédiája. Corvina, 1983 

 Mangáné Heil Olga: Dési Huber István. Corvina, 1982 

 José Pierre: Magritte. Corvina, 1993 
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Műhelyelőkészítő és műhelygyakorlat − Kerámia 

Az alapfok 1-2. évfolyamán a kerámia tanszakot választó növendékek a kézművesség és a 

kerámia alapvető technikáival, anyagaival ismerkedhetnek meg. A tananyagot fél-fél éves 

bontásban (18 tanítási héten át heti 2 óra) ismertetjük. A féléves bontást azonban a 

szaktanárnak nem kell betartani, haladhat párhuzamosan is az anyagban.  Egy-egy témát 

egyszerre dolgozhat fel kézműves- és kerámiatechnikával. 

 

A kerámia tantárgy tanításának célja 

A vizuális neveléssel párhuzamosan, azt kiegészítve szerezzen a növendék mesterségbeli 

jártasságot. Ismerje meg a keramikusok által leggyakrabban használt anyagokat, azok 

tulajdonságait. Olyan ismeretek és készségek átadása, amellyel a növendék a műalkotások 

iránt fogékony, műértő felnőtté válik, valamint lehetősége nyílik a művészeti 

szakközépiskolai, művészeti egyetemi továbbtanulásra. 

 

A kerámia tantárgy tanításának feladata 

A vizuális neveléssel párhuzamosan ismertesse meg a növendéket a kerámiaművészet 

formakincsével, kifejező eszközeivel, egyedi megnyilvánulási formáival; a keramikus által 

használt általános és speciális anyagokkal, eszközökkel, technológiai eljárásokkal és azok 

alkalmazási területeivel.  Ismertesse meg a növendékkel a kerámia tárgyak készítésének 

folyamatát a tervezéstől a kivitelezésig. Szoktassa rá a növedékeket az önálló alkotói 

tevékenységre, valamit alakítsa ki a növendékekben a múzeumlátogatás szokását. 

Ösztönözzön egyéni tervek megvalósítására, egyedi hangvétel és stílus kialakítására. 

Ismertesse meg a kerámiakészítés közben felmerülő veszélyeket, hívja fel a figyelmet a 

környezettudatosságra. Ennek keretében tudatosítsa a tűz-, és balesetvédelmi szabályokat. 

 

A kerámia tantárgy tananyaga 

A képzés a tanszak központilag kiadott tanterve alapján, módosítás nélküli formában folyik: 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja – Képző- és 

Iparművészet. Művelődési és Közoktatási Minisztérium–ROMI–SULI Könyvkiadó és 

Továbbképző Műhely. Mogyoród, 1998 

Az alábbiakban az alapfok 1-2. évfolyamának tananyagát részletezzük. 

 

 

Műhelyelőkészítő – Kerámia 

 

Az alapfok 1. évfolyamának tananyaga 

 Az agyaggal és más plasztikus anyagokkal való ismerkedés, az anyagok összehasonlítása, 

alakítási lehetőségük 

 Gyurma 

 hagyományos egyszínű gyurma használata 

 az anyag változása hő hatására 

 játék a színezett gyurmával, a színek keverése, sodrása  

 Só-liszt gyurma 

 a só-liszt gyurma készítése, a nyers tiszta színezése 

 az anyag sajátosságai, a tárgyak szárítása 

 festés, lakkozás 

 Nemez 

 a gyapjú, nemez készítésének folyamata 

 a nemez színezése 
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 nemezlabda készítése, használata 

 nemeztárgyak készítése (papucs, táska) 

 nemeztárgyak díszítése, rátét 

 nemeztárgyak bemutatása (esetleg múzeumi óra) 

 Agyag 

 ismerkedés az anyaggal, tulajdonságaival 

 anyagtárgyak, anyagfigurák készítése 

 az agyag előkészítése, tárolása 

 Papírmasé 

 a készítése folyamata 

 formázás – figurák, ékszerek, gyöngyök – szárítás 

 díszítés rátéttel, festéssel, lakkozással 

 Gipsz 

 a gipsz készítésének folyamata 

 gipszformák öntése a környezetünkben talált „negatívok” segítségével 

 gipszmaszkok készítése, díszítése 

 Színes agyagok 

 Földfestékek megismerése 

 Színes masszák készítése 

 Játék a színekkel, ritmusgyakorlatok, a szín-forma-ritmus összefüggésének 

megtapasztalása 

 Ékszer – lánc, karkötő, gyöngy – készítése 

 Az agyag és gipsz megmunkálásához szükséges egyszerűbb szerszámok készítése 

 Metszők, fakések, mintázófák, pecsételők, negatív formák készítése 

 Figurális kerámia 

 Kis méretű egyszerű használati tárgyak, játékok, természeti formák (levél, termés, 

gyümölcs) készítése 

 

Az alapfok 2. évfolyamának tananyaga 

 Az agyaggal és más plasztikus anyagokkal való ismerkedés, tulajdonságaik, alakítási 

lehetőségeik megismerése 

 Agyag 

 az anyag előkészítése, megmunkálása egyszerű technikákkal, kiégetés 

 az anyag díszítése, dombormű 

 Gipsz 

 Természeti formákról gipsznegatív öntése  

 A pozitív és negatív fogalma,  ellentétpárok öntése gipszből  

 Síklap formálása – szabályos és szabad ritmizálással 

 A gipsz faragása, monogrampecsét 

 Viasz 

 az anyag tulajdonságai 

 formázhatóság, viasztárgyak készítése 

 gyertyaöntés, gyertyamártás, gyertya díszítése természetes anyagokkal 

 monogrampecsét készítése krumpliból, viaszpecsételés 

 Tészta 

 Mézeskalács, linzertészta figurák készítése sablonnal és szabadkézzel, díszítés fehér 

habbal, cukormázzal, fűszerekkel 
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 Kelt tészta: figurák és stációk egy animációs filmhez, meséhez 

 A tészták szárítása, sütése 

 Felületdíszítés  

 Színekkel: színes masszák készítése, masszagyúrás, lapsodrás, mértani síkfelület tagolása 

engobbal 

 Tárgyakon: síklapból készített egyszerű tárgyak készítése és festése engobbal 

 Figurális kerámia 

 Karakteres állatfigurák, mesefigurák készítése 

 Kis méretű használati tárgyak, ajándékok készítése 

 

A műhelygyakorlat első két évében legalább egy a tanár által kiválasztott időszaki vagy 

állandó kerámiakiállítás, fazekasműhely megtekintése. A látottak megbeszélése, elemzése. A 

már ismert technikák bemutatása.  

 

Tárgyi feltételek, taneszközök 

Speciálisan: 

 Helyiségek 

 Kerámiaműhely: könnyen tisztán tartható burkolattal, folyó vízzel ellátott 

 Gipszműhely: könnyen tisztán tartható burkolattal, folyó vízzel ellátott 

 Elméleti tantererm: asztalokkal, székekkel, sötétítő függönnyel az elméleti órákra, 

vetítésekre, rajzolási feladatok elvégzésére 

 Égetőhelyiség: a biztonsági előírásoknak megfelelően kialakítva 

 Tárgyi eszközök, felszerelések, szerszámok 

 Kerámiaműhely: munkaasztalok, székek, polcok, kézi és lábkorong, kéziszerszámok, 

agyagtároló láda, zárható szekrény a mázak, színező oxidok tárolására 

 Gipszműhely: műanyag felületű asztalok, székek, polcok, az anyagok (gipsz, 

kenőszappan, sellakkok) tárolására szekrény, a gipsz megmunkálásához szerszámok 

 Tanterem: asztalok, székek, tábla, polcok, vetítéshez szükséges technikai eszközök 

 

Értékelés 

Az értékelés folyamatos és személyre szabott, amit a szoros mester-tanítvány kapcsolat és az 

egyéni korrigálás egyaránt lehetővé tesz. Az értékelés önértékelésen és a csoport véleményén 

alapszik. Az értékelésnél a tanár figyelembe veszi az adott évfolyam követelményeit, a 

csoport és az egyén haladási ütemét, fejlődését. A növendékek munkáját a tanár félévente 

legalább egyszer írásban minősíti. A növendékek az év végén vizsgakiállításon adnak számot 

tudásukról. Az előképző és az alapfok 1-2. évfolyamán az értékelés szövegesen, amit a térítési 

díj megállapításához osztályzatként is meg kell állapítani, a többi évfolyamon osztályzattal 

történik.  

Értékelési szempontok: 

 a technika és az anyagok kezelésének biztonsága 

 az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása 

 a témaválasztás és az elkészített munkák ötletessége, eredetisége 

 kitartás, szorgalom 

 eredménycentrikusság, értékközpontúság 

 

A kerámia műhelygyakorlat művészeti alapvizsga követelménye 

 A vizsga részei: gyakorlati vizsga.  

 A gyakorlati vizsga időtartama: max. 180 perc 
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 rajzi, tervezési feladat   50 perc 

 tárgykészítés agyagból  130 perc 

 

A vizsga tartalma 

A kerámia műhelygyakorlat vizsga 2 részből áll: 

 

 Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kerámia tárgy vagy 

tárgycsoport.  

A kerámia tárgy vagy tárgycsoport – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján 

megvalósított, égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet: 

 felrakással vagy korongozással készült egyszerűbb használati tárgy vagy 

díszedény,  

 mintázott, festett vagy mázazott plasztika. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

 Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan készített kerámiatárgy. 

A kerámia vizsgatárgy színes tervvázlat alapján agyagból készül, amely választott 

technikával, nyomhagyásos, pecsételt, plasztikus, felületdíszítések alkalmazásával lehet: 

 korongozott tálka vagy edény, 

 felrakással készült edény, 

 lapból épített kerek alaprajzú vagy szögletes edény, 

 a kerámiában használatos kézi formázási, mintázási eljárásokkal készült 

plasztika 

 

A kerámia műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének szempontjai 

 tárgytervező, tárgyalkotó készség,  

 kerámiatechnikai jártasságát, alapvető eszköz- és szerszámismeret, 

 felrakott, korongozott és lapból épített edénykészítés fázisainak, 

fázissorrendjének ismerete, 

 alapvető díszítési eljárások ismerete, 

 egyszerű festési, mázazási módok ismerete, 

 funkció, forma és díszítmény összhangja, 

 a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája 

 kerámia műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 

ismeret. 

 

A kerámia műhelygyakorlat művészeti záróvizsga követelménye 

A vizsga részei: gyakorlati és szóbeli vizsgarészek.  

A vizsga időtartama: 

Kerámia műhelygyakorlat   max. 240 perc 

rajzi, tervezési feladat              60 perc 

tárgykészítés agyagból            180 perc 

Szóbeli vizsga időtartama:    max.  10 percA vizsga tartalma 

 

A kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga 

A kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga2 részből tevődik össze: 
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 Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész 

kerámia tárgy vagy tárgyegyüttes.  

A kerámia tárgy vagy tárgyegyüttes – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka 

alapján megvalósított, égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet: 

 felrakással, korongozással vagy a kézi formázási technikák 

kombinációjával készített használati tárgy, 

 díszedény, dombormű, csempe, 

 mintázott, festett, mázazott plasztika.  

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. 

 

A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített kerámiatárgy.  

A kerámia vizsgatárgy színes tervvázlat alapján agyagból készül, amely választott 

technikával, plasztikus, felületdíszítések alkalmazásával lehet: 

 korongozott tál vagy edény,  

 felrakással készült edény,  

 lapból épített edény,  

 dombormű, csempe,  

 kézi formázási módok kombinációjával készített tárgy,  

 a kerámiában használatos mintázási eljárásokkal készült plasztika. 

  

A kerámia műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma 

A szóbeli vizsga 1 tétel húzásával történik az előre kiadott tételsor alapján, melynek 

témakörei lehetnek: 

 kerámia anyagai, 

 a kerámiaformázás műveletei, technológiája, 

 díszítési eljárások, 

 égetési módok, 

 a kerámiaművészet fejlődési korszakai, kiemelkedő művelői 

 a magyar agyagművesség, 

 egészség- és környezetvédelmi alapismeretek 

 

A kerámia műhelygyakorlat záróvizsga értékelésének szempontjai 

 Gyakorlati vizsgarész értékelésének szempontjai 

 rajzi, plasztikai, tárgytervező, tárgyalkotó készség,  

 a gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készség, 

 a rajzi tervezés és a kivitelezés pontossága, 

 a kerámia tárgykészítés technikáinak ismerete, 

 alapvető díszítési eljárások ismerete, 

 kerámiafestési, -mázazási módok ismerete, 

 forma és díszítmény összhangja, 

 a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája 

 a kerámiaművészet műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 

megszerzett ismeretek.  

 A szóbeli vizsga értékelésének szempontjai 

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

 a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
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 kommunikációkészség. 
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Műhelyelőkészítő és műhelygyakorlat − Kézműves 

Az alapfok 1-2. évfolyamán a kézműves tanszakot választó növendékek a kézművesség és a 

kerámia alapvető technikáival, anyagaival ismerkedhetnek meg. A tananyagot fél-fél éves 

bontásban (18 tanítási héten át heti 2 óra) ismertetjük. A féléves bontást azonban a 

szaktanárnak nem kell betartani, haladhat párhuzamosan is az anyagban.  Egy-egy témát 

egyszerre dolgozhat fel kézműves- és kerámiatechnikával. 

 

A kézműves tantárgy tanításának célja 

A vizuális neveléssel párhuzamosan, azt kiegészítve megismerteti a növendékekkel a 

hagyományos kézműves tevékenységeket és az általuk használt természetes anyagokat. Célja 

a tárgyalkotó népi kultúra hagyományainak átörökítése, az ismeretek felhasználása, beépítése 

a mai tárgyalkotó művészeti tevékenységbe. A természetes anyagok megismerése és 

felhasználása segítségével környezettudatos szemlélet, a környezet iránt felelősséget vállaló 

attitűd kialakítása. A harmonikus környezetalakítás képességének megalapozása, az 

értékmegőrzés és értékteremtés igényének felkeltése.  

 

A kézműves tantárgy tanításának feladata 

 A kézügyesség, a manuális készség és konstruáló képesség, a technikai érzék, a 

tervező-teremtő fantázia, a kreativitás fejlesztése. Az esztétikai érzékenység, az igényesség 

kialakítása.  

 A hagyományos kézműves tevékenységek megismertetése, elméleti és gyakorlati 

ismeretek nyújtása, amelyek biztosítják a tervezéstől a kivitelezésig a meghatározott célú 

alkotómunka elvégzését, a tevékenység iránti nyitottság, fogékonyság kialakítását. A 

felhasznált anyagok megfigyelése, megismerése, elemzése, az alakításukhoz használt 

eszközök megismerése, biztonságos használatuk elsajátítása. Az önkifejezés és 

önmegvalósítás lehetőségeinek felfedezése a kézműves tevékenységben és azon keresztül. 

Fegyelmezett, precíz munkára nevelés az értékteremtés és-megőrzés segítségével.  

 A tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának bemutatása, mind a 

hagyományos, tradicionális, mind a modern tárgyalkotó művészetben. A hagyományok 

megismertetése, ápolása, népi örökségünk megőrzése, megbecsülése, az identitástudat 

erősítése. A hagyományos kézműves tevékenységek szerepének és alkalmazási 

lehetőségeinek feltárása a mai világban.  

 Az ember és környezet viszonyának, harmóniájának felfedezése, tárgyelemzéseken 

és tárgyalkotó, művészi tevékenységen keresztül. A természethez, környezethez való kötődés 

kialakítása az ismeretek, élmények és tapasztalatok segítségével. A természeti környezet iránti 

felelősségtudat kialakítása. 

 

 

A kézműves tantárgy általános követelményei 

 

Az alapfok elvégzését követően a növendékek legyenek képesek 

 a kézművesség eszközeinek segítségével elképzeléseik, ötleteik megvalósítására 

 elképzeléseiket rajzban rögzíteni és a rajz alapján kivitelezni 

 egyszerű technológiájú tárgyak készítésére 

 a kézműves tevékenység munkafolymatainak (tervezés, megfelelő anyag és technika 

kiválasztása, kivitelezés, díszítés) alkalmazására 

 önálló tárgyalkotásra, esztétikus, igényes kivitelezésű termékek létrehozására 

 tiszta, precíz és gazdaságos munkavégzésre 

 az eszközök balesetmentes, biztonságos használatára 
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 a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok alkalmazására 

 műalkotások, tárgyak értő befogadására, elemzésére, véleményük szabatos 

megfogalmazására, a szakkifejezések alkalmazására 

 felismerni az esztétikai minőséget 

 fegyelmezett munkára és az ismertetett szabályok betartására 

 a pontos és tiszta munkára, a műhelyek és szerszámok rendben tartására 

 

ismerjék 

 a természetes anyagokat, tulajdonságaikat, felhasználási lehetőségeiket 

 a tárgyalkotás szerepét, területeit, szempontjait, a forma és funkció összefüggését 

 a hagyományos kézműves tevékenységek minél szélesebb körét  

 a használt anyagok tulajdonságait, a készítés technológiáját, az alapvető szakkifejezéseket 

 a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket  

 a tárgyakban rejlő esztétikumot 

 a hagyományos kézművesség szerepét a népi kultúrában, a modern körülmények között és 

a saját mindennapi életükben 

 a legfontosabb környezet- és munkavédelmi tudnivalókat 

 

A továbbképző elvégzését követően növendékek legyenek képesek 

 a forma és funkció szoros kapcsolatának figyelembe vételével önálló tervezésre, a 

kézművesség elméleti és gyakorlati ismereteit felhasználva a tervet megvalósítani, önállóan és 

igényesen dolgozni 

 terveik megvalósításához a legmegfelelőbb technika, anyag, szerszám, technológia 

kiválasztására 

 a terveiket látványos és formaértelmező rajzokban megjeleníteni 

 megszerzett ismereteiket a tárgykészítés folyamatába beépíteni 

 a cél és az eredmény összevetésére, ennek alapján az önértékelésre 

 a rendeltetés, forma, díszítés szempontjai szerint a műtárgyak elemzésére, szakkifejezések 

használatára 

 az esztétikai minőség felismerésre, műalkotások elemzésére 

 a megismert munkavédelmi szabályok betartására és környezettudatos gondolkodásra 

 

ismerjék 

 a kézművesség alapanyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét 

 egyes tárgytípusok rendeltetése és formája, anyaga közötti összefüggéseket 

 a funkció, forma és díszítmény harmóniájának jelentőségét 

 a hagyományos kézművesség területeit, egyes tevékenységekről híres legjelentősebb 

tájegységeket, a tradicionális kézművesség szerepét az archaikus kultúrákban 

  a hagyományos kézműves tevékenység felhasználási lehetőségét a modern életben  

 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat 

 

A kézműves tantárgy tananyaga 

A képzés a tanszak központilag kiadott tanterve alapján, módosítás nélküli formában folyik: 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja – Képző- és 

Iparművészet. Művelődési és Közoktatási Minisztérium–ROMI–SULI Könyvkiadó és 

Továbbképző Műhely. Mogyoród, 1998 
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Az alábbiakban a központi tantervben kidolgozatlan tananyagot: az alapfok 1-2. 

évfolyamának, 3-8. évfolyamának, illetve a továbbképző 9-10. évfolyamának tananyagát 

részletezzük. 

 

Műhelyelőkészítő – Kézművesség 

 

Az alapfok 1. évfolyamának tananyaga 

 Ismerkedés az erdő-mező természetes anyagaival 

 Levelek, ágak, termések, virágok, gubók 

 Különböző termések (gesztenye, makk, bakaszivar, stb.) gyűjtése, a növények 

megismerése 

 tárgykészítése a természetben található növényekből 

 állatfigurák, állatkert készítése termésekből 

 képek készítése levelekből 

 ikebana szárított növényekből, termésekből 

 Ismerkedés a mezőgazdaság természetes anyagaival 

 fűszernövények (fahéj, vanília, szerecsendió, bors stb.) 

 különböző fűszernövények megismerése (tapintás, illat, tulajdonság) 

 ékszerkészítés 

 csomagolás, díszítés 

  mezőgazdasági termények (kukorica, bab, búza, köles, zab, rizs stb.) 

 ritmusjáték, színek: képkészítés ragasztásos technikával 

 ékszerkészítés 

 gyümölcsök, zöldségek 

 zöldségbábok készítése különböző mesékhez, történetekhez 

 gyümölcsök, zöldségek szárítása, díszítés 

 krumplinyomda 

 Újrahasznosítható hulladékok a háztartásban 

 bábok rongyból, szakadt nylonharisnyából kötözéssel, ragasztással 

 állatfigurák lyukas zokniból 

 játékok hulladékból (wcpapír-guriga, tejfölös doboz, dugó, gyufásdoboz, konzervdoboz, 

stb.)  

 A papír 

 origami figurák (jászol) 

 montázs, kollázs 

 a papírkészítés, a merített papír 

 papírbábok készítése mozgatható végtagokkal (történetek eljátszása) 

 A papírmasé 

 massza készítése, formázása, szárítása, festése, lakkozása 

 üreges papírmasé figurák, kasírozás, szárítás, díszítés 

 papírmasé álarcok, farsangi maszkok, görög színházi maszkok 

 saját arcunk, önarckép 

 

Az alapfok 2. évfolyamának tananyaga 

 Ismerkedés a vizes élőhelyek növényeivel (nád, sás, gyékény, káka stb.) 

 A nád tulajdonságai, fajtái, hangszerkészítés (sípok) 

 A gyékény tulajdonságai, állatfigurák, bábok készítése 

 Használati tárgyak gyékényből, gyékényszövés 
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 Textilfestés, batikolás, tojásfetés 

 egyszerű festési technikák: mintázás fröcsköléssel ecsettel, nyomhagyással 

 természetes festékek (hagyma, cékla, meggy stb.) 

 batikolás: kötözéssel, viaszos lefedéssel 

 a húsvéti tojásfestés szokása 

 jellegzetes tojásfestési motívumok 

 tojásfestési technikák (karcolás, írókázás, kötözés) 

 Jászolkészítés  

 a betlehemezés szokása 

 jászol figuráinak tervezése 

 jászolépítés 

 Ajándéktárgyak készítése 

 az ajándékozás alakalmai, az örömszerzés 

 használati tárgyak készítése papírból, bőrből, termésekből 

 ékszerek készítése 

 csomagolópapírok készítése, díszítése festéssel, rátéttel 

 csomagolási technikák 

 díszcsomagolás: szalagok, madzagok, szárított növények 

 Bábkészítés 

 síkbábok készítése kartonból mozgatható végtagokkal, mozgatásuk 

 síkbábok készítése árnyjátékhoz 

 fakanálbábok, öltözékek tervezése, készítése 

 terménybábok (kukoricababa, gyékényfigura)  

 egyszerű pálcás báb készítése 

 mese, egyszerű történet, zenedarab feldolgozása bábokkal 

 

A műhelygyakorlat első két évében ősszel, az évkezdés időszakában ajánlott termésgyűjtő 

kirándulásra vinni a csoportot. Ez kiváló alkalom a csoportkohézió erősítésére, valamint az év 

közben szükséges termények, termések begyűjtésére.  

 

 

Az alapfok 3. évfolyamának tananyaga 

 Fejlesztési feladatok 

 Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával.  

 A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló kreatív 

személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése.  

 A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság 

kialakítása.  

 A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktív 

beépítése.  

 A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 

 

 Tananyag 

 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 

 A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 
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 Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

 Népművészeti ismeretek, művészettörténeti érdekességek 

 Kézműves és népművészeti technikák 

 Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 Feladatcsoportok 

 Elbeszélés vonalakkal 

 Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

 Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

 Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 A színek érzelmi ereje 

 Természeti erők megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülő 

(vagy színházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása színes kompozícióban 

 Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 

 A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége (színes 

ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

 Plasztikus figurák – formai felfedezések 

 Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 

 Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és előtanulmányok alapján 

(figurális dombormű mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

 Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 

 Szabadon formálható anyag 

 Agyagedény formálása felrakással 

 Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt mintákkal 

 Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, arányok, mozgás 

érzékeltetése 

 Tér és idő feldolgozása 

 Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenítése 

képsorozattal (tempera, tollrajz) 

 Különböző kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával 

 A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 

 Minta, jel, jelkép 

 Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, 

(sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 

 Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

 A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük 

 Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások 

 Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyűjtés 

 A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban 

 Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata 

(papírragasztás kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével) 

 A tárgykészítés folyamata 

 Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

 Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

 Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból 

 A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei 
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 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. 

 

 

Az alapfok 4. évfolyamának tananyaga 

 

 Fejlesztési feladatok 

 A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése.  

 A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek 

megalapozása.  

 A látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális 

nyelvrendszer alapjainak elsajátíttatása.  

 A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi műveltség 

bővítése.  

 A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése. 

 

 Tananyag 

 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése 

 Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 
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 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) 

 Környezetábrázolás – hangulatteremtés 

 A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok)  

 kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett 

készítése vegyes technikával 

 Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 

 Színharmóniák 

 A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 

 Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei 

 Tiszta színekből és szürkékből építkező képek 

 

 Rész és egész 

 Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján) 

 Üvegablakok 

 Rózsaablak – színes kép készítése 

 Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos technikával 

 

 Képeskönyv 

 A mai életünk kódexe 

 Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai 

 A papír tulajdonságai 

 Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

 

 Mintakincs 

 Az adott korra jellemző minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

 A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

 Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával 

(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

 

 Plasztika 
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 Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong téglából, 

purhabból) 

 Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás agyagból) 

 Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 

 

 Öltözéktervezés 

 Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele 

 A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 

 

 Arcképtár 

 Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 

 Önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 

 Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

 Követelmény 

 A tanuló ismerje: 

 a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

 a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

 a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

 a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

 Legyen képes: 

 a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

 egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

 motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

 a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

 színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

 kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

 változatos – forma – faktúra és felületminőségek létrehozására, 

 különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak létrehozására, 

 egyéni eszközhasználatra, 

 a műalkotások értő befogadására, 

 vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

 a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

Az alapfok 5. évfolyamának tananyaga 

 

 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. 
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 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) 

 – Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 

 

 Színharmóniák 

 – Tájképek különböző fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – hajnalban, 

délben, szürkületben, éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a 

számítógépes grafikai programok használatával) 

 – Telt és tört színek, komplementer színek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, 

krétával, kevert eljárással) 

 

 Környezetábrázolás – kép és valóság 

 – A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 

 – Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel) 

 – A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése 

 – Előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) 

 – Öltözéktervezés 

 – A szín– és az anyagválasztás szerepe 

 – Fejfedők (bohócsipka) készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír 

és textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

 

 Képeskönyv 

 – A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése 

 – Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 
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 – Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, 

temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

 

 Mintakincs 

 – A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

 – Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

 – Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények 

felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,) 

 – Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá rendezése 

 – Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín– és forma–variációk 

létrehozása (papírmetszet létrehozása) 

 

 Arcképtár 

 – Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, 

választott figurákkal) 

 – Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, 

tempera) 

 

 Fény– árnyék jelenségek 

 – Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával 

 – Vázlatok készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására 

 – Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból 

többféle bevilágítással (közös, csoportos alkotás) 

 – Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, 

„helyzetbe hozása” 

 Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

 Követelmény 

 A tanuló ismerje: 

 – az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

 – a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

 – a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

 – a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

 

 Legyen képes: 

 – a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

 – egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

 – motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

 – a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

 – színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

 – kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

 – változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 

 – különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 

 – egyéni eszközhasználatra, 

 – a műalkotások értő befogadására, 

 – vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

 – a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
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Az alapfok 6. évfolyamának tananyaga 

 

 Fejlesztési feladatok 

 – A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval.  

 – A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése.  

 – A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése.  

 – Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző– és 

iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos használatára 

való képesség fejlesztése.  

 – A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód 

finomítása.  

 – A képi műveltség bővítése. 

 

 Tananyag 

 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 

 A képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

 A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák 

 A stíluskorszakra jellemző előadásmódok 

 Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 Feladatcsoportok 

 Történetábrázolás 

 – Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle 

színes eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve) 

 – Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási 

formák, stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 

 

 Tornyok, várak, paloták 

 – Épületek belseje, bútorai 

 – Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, 

struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

 

 Színharmóniák 

 – Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes 

grafikai programok használatával) 

 – Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 

 

 Öltözék 

 – Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele 

 – A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, 

hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

 

 Kép és valóság 

 – A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 

 – A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések) 
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 – Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről – 

és messzire távolodva (grafit, szén, pittkréta) 

 

 Mintakincs 

 – Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 

 – Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

 – Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, 

kagylómotívumok felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

 

 Arcképtár 

 – Arcképek díszes keretben 

 – Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 

  

 A tárgyak egyedi vonásai 

 – Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, 

installációk körében 

 – Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi 

vonásaik, különbözőségeik felfedezése (ceruza, vízfesték) 

 

 A tárgyak összhangja 

 – Hangszerek 

 – Klasszikus és saját megoldások 

 – Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom 

részletmegoldások. Pasztellkréta) 

 Vizsgamunka készítése 

 Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

 Követelmény 

 A tanuló ismerje: 

 – az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

 – a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

 – a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

 – a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

 Legyen képes: 

 – a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

 – egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

 – motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

 – a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

 – színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

 – kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

 – változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 

 – különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 

 – egyéni eszközhasználatra, 

 – a műalkotások értő befogadására, 

 – vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

 – a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
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 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 végigvitelére, 

 – a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 

 – motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

 – a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 

 – színtani ismereteinek felhasználására, 

 – kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

 – sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 

 – konzekvens munkák elkészítésére, 

 – a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 

 – a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei és értékelése 

 

 A vizsga részei 

 A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

 A vizsga tantárgya és időtartama: 

 Vizuális alkotó gyakorlat 

 – vizsgamunka bemutatása 15 perc 

 – helyszíni feladat megoldása 105 perc 

 

 A vizsga tartalma 

 A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a 

tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. 

A megvalósított vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 

 A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 

 A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  

 A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 

szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  

 – tárgy, tárgyegyüttes,  

 – festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  

 – szobor, térkonstrukció és variációi. 

 

 B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  
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 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 

 

Az alapfok 7. évfolyamának tananyaga 

 

 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) 
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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 

 

 A térről – síkban 

 – Rajzolt és festett belső terek – a perspektíva törvényei szerint 

 – Szobasarok, lépcsőház rajzolása festése 

 – A formák változatos megjelenítése. Szerkezeti kiemelések 

 – A perspektíva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta) 

 – A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, 

papírmetszet) 

 

 Rajzi – plasztikai előtanulmányok 

 – Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz 

segítségével) 

 – A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 

 – Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 

 – Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 

 

 A térről – térben 

 – A külső és belső tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, metszet 

készítése mintázással) 

 – Agyagszobor, agyag plakett készítése a formaépítés, arányok térbeliség pozitív–

negatív formák megjelenítésével 

 

 Ábrázolás és szerkesztés 

 – A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi 

ábrázolásban 

 – Gyakorlatok a kétpontos perspektíva, a kavallier axonometria megismerésére 

 – Vonal a térben. Fém–, spárga– és üvegplasztikák 

 

 Nagyságrend 

 – A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon 

történő megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve 

kisméretű karton A/4 méret) 

 – A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

 

 Portré 

 – Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével 

 – Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése 

 – A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése 

 – A színek keverése 

 

 Szokatlan megjelenés 

 – Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal 
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 – Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 

 – Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, 

torzításokkal 

 Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

 Követelmény 

 A tanuló ismerje: 

 – a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

 – a térábrázolás alapelemeit, 

 – 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. 

 

 

Az alapfok 8. évfolyamának tananyaga 

 

 Fejlesztési feladatok 

 – A geometrikus és természeti formák ábrázolása, tárgycsoportok, portrék, figurák 

ábrázolása a perspektíva és az anatómia és szabályai szerint. 

 – Különféle illusztrációk készítése.  

 – A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal. 

 

 Tananyag 

 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete 

 Tónusos ábrázolás 

 A természeti formák átírása 

 Az anyagszerűség ábrázolása 

 A tér különböző léptékű megjelenítése 

 A konstruktivizmusra jellemző stílusjegyek, technikák 

 Anatómiai ismeretek 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
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 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 

 – 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) 
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 – 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 

 

 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. 

 

 

 

A továbbképző 9-10. évfolyamának tananyaga 

 

Az alapfok 1-6. és a továbbképző 7-8. évfolyamán megismert kézműves területek közül 

évente egy kiválasztása. A választott területhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek 

elmélyítése, az adott terület beható tanulmányozása. 

 Választható kézműves tevékenységek 

 Textilmunkák (szövés, fonás, batikolás, hímzés, varrás) 

 Agyagmunkák, kerámia 

 Papírmunkák (origami, papírkészítés) 

 Nemezelés, nemezmunkák (posztó, filc, nemeztárgyak) 

 Bőrmunkák 

 Famunkák 

 Vesszőmunkák 

 Háncs és gyékénymunkák 
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 A választott területhez kapcsolódó elméleti ismeretek 

 A választott terület helye és jelentősége a magyar népi kultúrában 

 A választott terület helye és jelentősége az archaikus kultúrákban 

 A választott terület fejlődésének története 

 A választott terület alkalmazása napjainkban 

 A választott terület jelentősebb alkotóinak, kiemelkedő személyiségeinek ismerete 

 A választott területhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek 

 A terület alapanyagainak ismerete, az anyagok jellemzői, tulajdonságai 

 Az alapanyagok előkészítése, tárolás 

 A választott terület technikái, a munkafolyamat lépései 

 A választott terület szerszámai, a szerszámok biztonságos használata 

 A technika integrálása az egyéni alkotó folyamatba 

 Vizsgaremek készítése 

 

Tárgyi feltételek, taneszközök 

Speciálisan: 

 Helyiségek 

 Műhely: könnyen tisztán tartható burkolattal, folyó vízzel ellátott 

 Elméleti tantererm: asztalokkal, székekkel, sötétítő függönnyel az elméleti órákra, 

vetítésekre, rajzolási feladatok elvégzésére 

 Égetőhelyiség: a biztonsági előírásoknak megfelelően kialakítva 

 Tárgyi eszközök, felszerelések, szerszámok 

 Műhely: munkaasztalok, székek, polcok, szekrények az anyagok és szerszámok tárolására, 

tábla, kéziszerszámok, kézikorong, varrógép, vasaló, vasalóállvány, rezsó, szövőállvány, 

szövőkeret. 

  Tanterem: asztalok, székek, tábla, polcok, vetítéshez szükséges technikai eszközök 

 

 

A kerámia tantárgy általános követelményei 

 

Az alapfok elvégzését követően a növendékek legyenek képesek 

 a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni 

 elképzeléseiket rajzban rögzíteni és a rajz alapján kivitelezni 

 a megismert technikák alkalmazásával önálló alkotások létrehozására 

 a helyes munkamenetet betartani 

 az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten a tárgykészítés folyamatában 

tapasztalataikat, ismereteiket felhasználni 

 műalkotások értő befogadására, elemzésére, véleményük szabatos megfogalmazására, a 

szakkifejezések alkalmazására 

 felismerni az esztétikai minőséget 

 fegyelmezett munkára és az ismertetett szabályok betartására 

 a pontos és tiszta munkára, a műhelyek és szerszámok rendben tartására 

ismerjék 

 a kerámiakészítés alapjait: a használt anyagok tulajdonságait, a készítés technológiáját, az 

alapvető szakkifejezéseket 

 a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket  

 a kerámiatörténet fontosabb állomásait, kiemelkedő hazai alkotóit 

 a legfontosabb környezet- és munkavédelmi tudnivalókat 
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A továbbképző elvégzését követően növendékek legyenek képesek 

 a forma és funkció szoros kapcsolatának figyelembe vételével önálló tervezésre 

 a terveiket látványos és formaértelmező rajzokban megjeleníteni 

 a szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket felhasználva a tervet megvalósítani, önállóan 

és igényesen dolgozni 

 megszerzett ismereteiket a tárgykészítés folyamatába beépíteni 

 a cél és az eredmény összevetésére, ennek alapján az önértékelésre 

 a rendeltetés, forma, díszítés szempontjai szerint a műtárgyak elemzésére 

 az esztétikai minőség felismerésre, műalkotások elemzésére 

 a megismert munkavédelmi szabályok betartására és környezettudatos gondolkodásra 

ismerjék 

 a kerámia alapanyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét 

 egyes tárgytípusok rendeltetése és formája közötti összefüggéseket 

 a forma és a díszítmény harmóniájának jelentőségét 

 a kerámiatörténet fontosabb állomásait, legjelesebb hazai és nemzetközi alkotóit 

 a magyar népi fazekasság fontosabb tájegységeit és azok jellegzetes motívumait  

 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat 

 

 

Értékelés 

Az értékelés folyamatos és személyre szabott, amit a szoros mester-tanítvány kapcsolat és az 

egyéni korrigálás egyaránt lehetővé tesz. Az értékelés önértékelésen és a csoport véleményén 

alapszik. Az értékelésnél a tanár figyelembe veszi az adott évfolyam követelményeit, a 

csoport és az egyén haladási ütemét, fejlődését. A növendékek munkáját a tanár félévente 

legalább egyszer írásban minősíti. A növendékek az év végén vizsgakiállításon adnak számot 

tudásukról. Az előképző és az alapfok 1-2. évfolyamán az értékelés szövegesen, amit a térítési 

díj megállapításához osztályzatként is meg kell állapítani, a többi évfolyamon osztályzattal 

történik.  

Értékelési szempontok: 

 a technika és az anyagok kezelésének biztonsága 

 az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása 

 az elkészített munkák esztétikai minősége (precizitás, tisztaság, pontosság) 

 kitartás, szorgalom 

 eredménycentrikusság, értékközpontúság 

 

A kézműves műhelygyakorlat művészeti alapvizsga követelményei 

 A vizsga részei: gyakorlati vizsgarész.  

 A gyakorlati vizsga időtartama:   max. 180 perc 

 rajzi, tervezési feladat     30 perc 

 tárgykészítés     150 perc 

 

A vizsga tartalma 

A kézműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

 

 Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott hagyományos kézműves 

eljárással készített tárgy vagy tárgycsoport 

A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka 

alapján szabadon választott technikával (természetes alapanyagokból készített, formázással, 
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festéssel, fonással, fűzéssel, szövéssel, nemezeléssel, domborítással, varrással…) alakított és 

díszített kézműves alkotás lehet: 

 gyermekjáték,  

 népi hangszer, 

 hagyománytárgy,  

 használati tárgy, 

 ajándéktárgy. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

 Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített kézműves tárgy 

A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a 

tanuló által készített színes tervvázlat alapján, természetes anyagokból, szabadon választott 

kézműves technikával létrehozott alkotás (gyermekjáték, maszk, stb.) 

 

A kézműves műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének szempontjai 

 tárgytervező képesség, 

 funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező-formaalkotó, 

környezetalakító és díszítményképző készség, 

 anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

 kézműves alapismeret, a kézművességben megszerzett jártasság, 

 a műfaji sajátosságok, esztétikai törvényszerűségek ismerete, a műfaji jellegzetességek 

megfelelő alkalmazása,  

 a vizsgamunka összhatása. 

 

A kézműves műhelygyakorlat művészeti záróvizsga követelményei 

 A vizsga részei: gyakorlati és szóbeli vizsgarészek.  

 A vizsga időtartama: 

 Kézműves műhelygyakorlat  max.  240 perc 

 rajzi, tervezési feladat      40 perc 

 tárgyalkotás       200 perc 

 Szóbeli vizsga időtartama:   max.  10 perc 

 

A vizsga tartalma 

 A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga 

A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga 2 részből áll: 

 Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész 

kézműves tárgy vagy tárgycsoport 

A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka 

alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) szabadon választott díszítési 

és összeállítási technikával, ásványi, növényi vagy állati eredetű anyagokból készült, 

formázással, fonással, szövéssel, nemezeléssel, domborítással, varrással, faragással, 

batikolással, stb. létrehozott vizsgamunka lehet: 

 népi gyermekjáték,  

 népi hangszer, 

 hagyománytárgy,  

 használati tárgy (lakástextil, öltözetk-iegészítő…), 
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 ajándéktárgy. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

 A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan készített kézműves tárgy 

A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló 

által készített terv alapján, hagyományos kézműves anyagokból, tetszőleges kézműves 

technikával megoldott alkotás (öltözet-kiegészítő, ékszer, stb.). 

 

 A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma 

 a kézművesség anyagai, 

 kézműves technikák, technológiák, 

 kézműves díszítési módok, 

 tárgyakhoz kapcsolódó hagyományok, jelentéstartalom a tárgyakon, 

 a kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása,   

 a kézművesség tárgytípusai, 

 a kézművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei, 

 a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,  

 a kézművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei. 

 

 

A kerámia műhelygyakorlat záróvizsga értékelésének szempontjai 

 

 A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai 

 funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező 

készség, 

 funkciónak, tartalomnak megfelelő környezetalakító készség, 

 manuális és konstruáló készség, 

 díszítő, stilizáló készség, az alapvető díszítési módszerek ismerete 

 a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje, 

 a terv egyedisége, kreativitása, 

 az anyag- és eszközhasználat szintje: az anyagok tulajdonságainak, felhasználási 

lehetőségeinek ismerete 

 a kézműves ismeretek, technikák, gyakorlati alkalmazásának szintje, a 

kézművesség munkafolyamatnak ismerete 

 a megfelelő kézműves műveletek, munkafolyamatok kiválasztása, 

 technikai jártasság, szakmai tudás 

 a műfaji sajátosságokról, esztétikai törvényszerűségekről szerzett ismeretek 

 a vizsgatárgy összhatása, a funkció – forma - díszítmény összhangja. 

 A szóbeli vizsga értékelésének szempontjai 

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

 népszokásokról, a hagyományról, a népművészet kézműves emlékeiről szerzett 

ismeretek, 

 a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

 kommunikációs készség.  
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Szabadon választható tantárgyak 

 

Művészettörténet 

A 3–10. évfolyamon heti 1 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

 Keltse fel a növendék érdeklődését, tegye érzékennyé és nyitottá a műalkotások iránt 

 A növendék sajátítsa el a vizuális nyelv alapelemeit, tanuljon meg olvasni a 

műalkotásokból 

 A műelemzéseken keresztül ismerje meg a különböző korok stílusirányzatait 

 A növendék végezzen összehasonlító elemzéseket a különböző korok stílusirányzatairól 

 Biztosítsa a művészettörténeti ismeretek beépülését a növendék életébe és munkájába 

 A tanult anyag birtokában a növendék váljon képessé az önálló műelemzésre 

 

A tantárgy tanításának feladata 

 Nyújtson művészettörténeti, művészetelméleti és műfaji ismereteket az őskortól 

napjainkig 

 Foglalkozzék a világkép és a képzőművészet viszonyával 

 Mutassa be a művészeti ágak kapcsolatát 

 Ismertesse a művészettörténet nagy alkotóit és főbb alkotásait 

 Végezze el a különböző korok stílusjegyeinek összehasonlítását 

 Értelmezze a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát 

 Foglalkozzék a tárgy és a környezetkultúra történetével 

 A növendékkel ismertesse meg a művészet formanyelvét, az ábrázolás sajátosságait, a 

tárgyi környezet elemeit és esztétikai minőségüket 

 Alakítsa ki a növendékben az önálló tájékozódás igényét és képességét 

 Fejlessze a növendék képi-plasztikai önkifejezés képességét 

 Ismertesse a legkorszerűbb művészeti médiumokat, és a műfajok közötti átjárhatóságot 

 

Követelmények az alapfok végén 

 A növendék ismerje 

 a művészettörténeti korok irányzatainak stílusjegyeit és fontosabb alkotásait 

 

 A növendék tudjon 

 műalkotásokat olvasni a stíluselemek szempontjából 

 eligazodni a tárgy-és környezetkultúra világában 

 a megismert stílusjegyeket alkalmazni az egyéni munkában 

 A növendék legyen képes 

 a különböző korokra jellemző stílusjegyek felismerésére 

 az esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és műalkotások megvalósításában 

 a művészettörténeti korok időrendi áttekintésére 

 a művészeti ágak kölcsönhatásának felismerésére 

 műalkotások elemzésére egyéni véleményalkotással 

 

 

Az alapfok 3. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje  

 a művészettörténet fogalmát 
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 a képzőművészeti ágakat és műfajokat 

 a vizuális nyelv alapelemeit 

 az őskori kultúra területi eloszlását és főbb alkotásait 

 

Az alapfok 3. évfolyamának tananyaga 

 A művészettörténet alapfogalmai 

 A művészet vizuális nyelve 

 A képzőművészet, iparművészet és építészet 

 Őskor 

 A művészet kezdetei 

 Használati és kultikus tárgyak 

 Barlang- és sziklarajzok 

 A megalitikus kultúra 

 Mezopotámia 

 A folyamközi birodalmak:  

 Sumérek, akkádok, asszírok, perzsák, babiloniak 

 

 Egyiptom 

 Az egyiptomi világkép 

 Kultikus építészet 

 Templomok és temetkezési helyek 

 A kínai, a japán, az indiai, és afrikai művészet 

 A hitvilág és a tárgyi kultúra összefonódása 

 A használati és a kultikus tárgyak 

 Kréta és Mükéné 

 A minoszi kultúra 

 Az akháj szellemiség 

 Görög művészet 

 A kezdetek 

 A társadalom felépítése 

 A görög szellemiség és hitvilág 

 Építészet 

 Szobrászat 

 Festészet 

 A hellenizmus kora 

 

Az alapfok 4. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje 

 az építészet, szobrászat, festészet műfaji sajátosságait 

 a tanult történelmi korszakok művészetének főbb sajátosságait 

 Legyen képes a műalkotásokról véleményt formálni 

 Ismerje fel és tudjon megnevezni fontosabb műalkotásokat 

 

Az alapfok 4. évfolyamának tananyaga 

 Az etruszkok 

 A római kultúra kezdetei 

 Az etruszk hitvilág 
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 A görög hatás 

 Római művészet 

 Róma kialakulása, felemelkedése és hanyatlása  

 Építészet 

 Szobrászat 

 Festészet 

 Bizánci művészet 

 A keleti birodalom, Bizánc és a Német-Római Császárság 

 A kereszténység megjelenése és elterjedése 

 A kereszténység és az állam 

 Építészet 

 Festészet 

 Szobrászat 

 Népvándorlás kori művészet 

 A Római Birodalom bukása 

 A nomád népek életmódja és hitvilága 

 A Karoling Birodalom művészete 

 Az Iszlám Birodalom művészete 

 Az iszlám kialakulása, felemelkedése, elterjedése 

 Az építészet stílusjegyei 

 Iszlám kalligráfia 

 A román kor művészete 

 A római katolikus egyház szerepe a kultúrában 

 Építészet: egyházi és világi 

 Szobrászat 

 Festészet 

 A gótika 

 Az egyház megújhodása 

 A gótika változatossága Európában 

 Építészet 

 Szobrászat 

 Festészet 

 

Az alapfok 5. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje 

 az alkotás létrejöttének folyamatát 

 a tanult korok művészetének stílusjegyeit 

 a jelentős műalkotásokat 

 Tudjon önálló műelemzést folytatni 

 Ismerje fel a különböző művészeti technikákat műalkotások alapján 

 

Az alapfok 5. évfolyamának tananyaga 

 A reneszánsz 

 Az újjászületés kora az itáliai városállamokban 

 A trecento – kezdeti próbálkozások 

 Szellemi megújulás 

 Új stílus születése 
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 Vallási és világi építészet 

 A szobrászat és a festészet a vallási ideológia szolgálatában 

 A quattrocento 

 Az antik kultúra felfedezése 

 Az emberközpontú világszemlélet 

 Gazdasági fellendülés 

 A tudományok fejlődése 

 Építészet, szobrászat, festészet 

 A cinquecento 

 Az egyház és a művészet viszonya 

 Mecénások 

 Az egyházi és a világi építészet 

 Művészet a magánszférában 

 A táblakép festészet 

 A reneszánsz Itálián kívül 

 A reneszánsz alkonya – manierizmus 

 A manierizmus stílusjegyei 

 A manierizmus Itáliában, Spanyolországban és Németalföldön 

 A barokk művészet 

 A katolikus egyház diadala 

 Európa világi építészete a királyi udvarokban 

 A barokk Itáliában, Spanyolországban és Németalföldön 

 Építészet, szobrászat, festészet 

 A világi művészet térhódítása 

 A rokokó művészete 

 Érzékiség, frivolitás, elegancia 

 Rokokó a párizsi udvarban 

 Építészet, festészet, szobrászat 

 Hanyatlás 

 A klasszicizmus 

 Új művészet az antik világ bűvöletében 

 Építészet, festészet, szobrászat 

 A romantika 

 Szubjektivitás, erős érzelmi töltés 

 A francia romantika 

 Festészet, szobrászat 

 A romantika Európa országaiban 

 A realizmus 

 A tényszerű ábrázolás 

 Valóságfeltárás, társadalomkritika 

 Szobrászat, festészet 

 

Az alapfok 6. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje a művészettörténeti korok stílusjegyeit 

 Ismerje a legfontosabb alkotásokat és alkotóit 

 Legyen képes műalkotások önálló elemzésére, az alkotások összehasonlítására formai 

jegyeik alapján 
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Az alapfok 6. évfolyamának tananyaga 

 Tájképfestészet  

 A barbisoni iskola 

 Angol tájképfestészet 

 Az impresszionizmus 

 A plain air festők 

 Szemléleti forradalom a művészet történetében 

 A pillanatnyi benyomások, érzések, hangulatok rögzítése 

 A fehér fény és a szín kapcsolatának felismerése 

 A retina szerepe a festészetben 

 Posztimpresszionizmus 

 Pointilisták 

 A látvány tudományos felépítése 

 A belső lényeg megragadása 

 Az ösztönök felszabadítása 

 Serat, Van Gogh, Gauguin, Cézane, Lautrec 

 A századforduló művészete 

 Ipari forradalom 

 Új anyagok és technológiák 

 A historizmus, akadémizmus, eklektika 

 A szecesszió 

 Szakítás az akadémizmus világával 

 A totális művészet eszméje 

 A 20. század első fele 

 Kubizmus 

 A látvány felbontása 

 Autonóm képalkotás 

 Expresszionizmus 

 A belső érzelmek kivetítése 

 A fauvizmus 

 A szín dekoratív hatása 

 Futurizmus 

 A mozgás, a dinamizmus ábrázolása 

 Gépek kultusza 

 Absztrakt művészet 

 Megszületik a nem tárgyi és nem figurális művészet 

 A konkréttól való elvonatkoztatás, a belső tartalmak megjelenítése 

 Újítások az építészetben 

 Organikus és funkcionalista építészet 

 Művészet a két világháború között 

 Konstruktivizmus 

 Geometrikus alakzatok, a sík hangsúlyozása 

 Képi konstrukciók 

 Alapszínek használata 

 Dadaizmus 
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 Antiművészeti törekvés 

 A korhangulat kifejeződése 

 Szembefordulás a hagyományos polgári értékekkel, az esztétikai és erkölcsi 

konvenciókkal 

 Szürrealizmus 

 A belső felszabadulás, automatizmus 

 A tudatalatti Én hangsúlyozása 

 Bauhaus 

 A totális művészet eszméje 

 Építészet és ipari formatervezés 

 Művészet 1945-től napjainkig 

 Absztrakt expresszionizmus 

 Felfokozott érzelmi hatások, a szubjektum hangsúlyozása 

 Tasizmus 

 A spontán gesztusok lenyomatai 

 Akciófestészet 

 Pop art 

 A fogyasztói társadalmak rekvizitumainak gátlástalan használata 

 Széles asszociációs lehetőségek 

 Erős kritikai hangvétel 

 Hiperrealizmus 

 Felnagyított fényképszerű valósághűség 

 Op-art, kinetikus művészet 

 Tiszta optikai hatások 

 Mozgás és fényeffektusok 

 Konceptuális művészet 

 A fogalmi nyelv bekapcsolása a látvány nyelvébe 

 A gondolati tartalmak hangsúlyozása 

 A neoavantgard irányzatai 

 Minimal art, land art, arte povera, body art, performance, happening...stb. 

 Mediális művészet 

 Transzavantgard 

 Az olasz és a német újvad festészet 

 Az amerikai követők 

 A posztmodern változatai 

 Építészet  

 

 

Követelmények a továbbképző végén 

 

 A  növendék ismerje 

 a művészettörténeti korok stílusjegyeit, legfontosabb alkotóit és műalkotásait 

 tudja elemezni a műalkotásokat 

 értse meg a természeti és mesterséges környezet viszonyát és kölcsönhatásait 

 A növendék tudjon 

 összehasonlító elemzéseket végezni műalkotásokkal 

 alkotó módon használni a megismert módszereket, eljárásokat 
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 A növendék legyen képes 

 összefüggések megértésére a kor és a műalkotások viszonylatában 

 tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban 

 ismertetni az adott kor kiemelkedő alkotóinak munkásságát, és elemezni alkotásaikat 

  észlelni és megítélni esztétikai minőségeket 

 

A továbbképző 7. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje a népművészet fogalmát, főbb területeit, a megközelítés módszereit 

 Legyen képes összefüggéseket felismerni életmód és művészet között 

 Legyen képes a megismert műalkotások összehasonlító elemzésére 

 

A továbbképző 7. évfolyamának tananyaga 

 Központi téma 

 Ősművészet, primitív népek művészete, népművészet, naiv művészet, városi folklór, 

mindennapok művészete 

 A népművészet és a magasművészet viszonya 

 Primitív művészet egykor és ma 

 Afrika, Ausztrália, Óceánia, Amazónia törzsi művészete 

 Észak-, Közép- és Dél-Amerika indián kultúrái 

 Hitvilág, szertartások, rítusok 

 A primitív művészet hatása a magas művészetre 

 A 20. századi izmusok és az ősművészet, illetve a primitív művészet 

 A primitív kultúrák újraértelmezése 

 Népművészet 

 A népművészet fogalma 

 Hagyomány- életmód- szokások- zene- tánc- viselet- tárgyak 

 Magyar népművészet 

 Életmódváltás és népművészet 

 Népművészet, turizmus és üzlet 

 Népművészet és politika 

 A városi folklór 

 Az ipari forradalom és a fogyasztói társadalom hatása a népművészetre 

 Új életforma, új anyagok a városi folklórban 

 Grafiti, tetoválás 

 A szubkultúrák művészete 

 A naiv művészet 

 A magas művészet és a naiv művészet viszonya 

 A népművészet és a naiv művészet 

 

A továbbképző 8. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje a műalkotások létrejöttének történelmi, szellemi hátterét 

 Legyen képes felismerni a művészet korról-korra változó jellegét 

 Legyen képes műalkotások elemzésére stílusjegyek alapján 

 

A továbbképző 8. évfolyamának tananyaga 

 Központi téma 

 Az antikvitás és hatásai a művészettörténetben 
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 A görög művészet gyökerei 

 Előzmények 

 A hellén kultúra kialakulásának körülményei 

 Az archaikus, a klasszikus és a hellenisztikus művészet 

 Hasonlóságok- különbözőségek 

 Kölcsönhatások 

 A hellén kultúra hatása Itáliától az Indusig 

 Helyi sajátosságok 

 Etruszk művészet 

 Híd a görög és a római művészet között 

 Görög hatások és hagyományok 

 A római kultúra kezdetei 

 Római művészet 

 Görög, etruszk hatások 

 Görög emlékek, görög mesterek Itáliában 

 A provinciák művészete 

 A klasszikus római művészet hatása a barbár kultúrákra 

 Róma hatása a kora keresztény művészetre és Bizáncra 

 A reneszánsz, mint az antikvitás újjászületése 

 Tárgyi emlékek 

 Antik eszmények, formák és kánonok 

 Az antik filozófia újjászületése 

 Művészet és humanizmus 

 

 A klasszicizmus 

 Az antikvitás, mint a klasszicizmus alapja 

 Ásatások eredményei 

 Gyűjtemények, múzeumok 

 Az antikvitás a magas művészetben és a hétköznapokban 

 Az antik hagyományok hatása a 20. századi művészetre 

 A klasszicizmus és a szocialista realista művészet 

 Az antik kultúra és a klasszicizmus hatása a Harmadik Birodalom művészetére 

 Az antik kultúra hatása napjainkban 

 

A továbbképző 9. évfolyamának követelményei 

 Ismerjen különféle teóriákat és azok tükröződéseit a művészetben 

 Legyen képes tolerálni a másságot a különböző népek kultúráiban 

 Legyen képes hitbéli, világnézeti különbségek értelmezésére a tanult műalkotásokban 

 

A továbbképző 9. évfolyamának tananyaga 

 Központi téma 

 Hiedelemvilág és művészet. Vallás és művészet. Ideológiák és művészet. 

 Egyiptom művészete 

 Többistenhit 

 Élet a túlvilágon 

 Az Amarna kor 

 Mezopotámia művészete 
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 Sumér és akhád művészet és hitvilág 

 Babiloni és asszír művészet 

 Az ókori Irán művészete és hitvilága 

 Az iszlám művészete 

 Az iszlám vallás ideológiája, életszemlélete és művészete 

 A távol-keleti bölcselet és a nyugati eszmerendszerek 

 Az ókori és a klasszikus India kultúrája és művészete 

 A buddhizmus és a művészet 

 A hinduizmus és a művészet 

 India és a buddhizmus hatása a környező kultúrákra 

 Kína művészete 

 A buddhizmus, taoizmus és konfucianizmus hatása a művészetre 

 Tibet és Kína hiedelemvilága és művészete 

 Japán művészete 

 A sintoizmus és a művészet 

 A zen-buddhizmus hatása a művészetre 

 Zsidó művészet 

 A zsidó hiedelemvilág 

 A zsidó világszemlélet, a hellén filozófiák és a keresztény gondolatvilág 

 A keresztény művészet 

 A keresztény eszmerendszer 

 A kereszténység kialakulása 

 A korai keresztény művészet 

 A késő római és a bizánci művészet 

 A kereszténység és az állam 

 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 

 Gazdasági fellendülés 

 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 és a művészet 

 Az új eszmék hatása a kultúrára 

 Új megrendelői réteg, új igények 

 A katolikus egyház diadala 

 A barokk művészet gyökerei 

 Az ellenreformáció és a művészet 

 Új optimizmus, pompa, fényűzés 

 Keresztény szellemiségű művészet a barokktól napjainkig 

 Hittérítés és művészet 

 A keresztény eszmeiség és a helyi hiedelemvilág keveredése a különböző országokban 

 Kortárs keresztény művészet 

 A felvilágosodás művészete 
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 Ráció és művészet 

 Ateista művészet 

 Művészet az ideológiák szolgálatában 

 A szocialista realizmus  

 A Harmadik Birodalom művészete 

 Ideológiák napjaink művészetében 

 Szubkultúrák, csoportideológiák 

 Magánmitológiák 

 

A továbbképző 10. évfolyamának követelményei 

 A növendék ismerje a művészettörténeti korszakokat 

 Legyen jártas a kortárs művészet megítélésében 

 Legyen képes műalkotások előítélet-mentes szemlélésére és befogadására 

 

A továbbképző 10. évfolyamának tananyaga 

 Központi téma 

 Hagyomány és haladás. Hivatalos művészet és avantgard 

 A realizmustól az impresszionizmusig 

 Az uralkodó ízlés „klasszikus felfogása” és az impressziókat rögzítő 

 új valóságfelfogás ellentéte 

 A művészettörténet első nagy forradalma 

 Az impresszionizmustól a fauvizmusig 

 A művészet és a nyilvánosság 

 Tudományos megalapozottság 

 Egyéni stílus, expresszív kifejezésmód 

 Az építészet és az ipari forradalom 

 Új technológiák és anyagok, új kihívások 

 Új építészeti mozgalmak 

 A szecesszió 

 Szakítás az akadémizmus felfogásával 

 A szecesszió és az alkalmazott művészetek 

 Az avantgard irányzatai és a hivatalos művészet 

 A hagyománytisztelő és az úttörő művészet viszonya 

 Úttörők és epigonok 

 Magányos alkotók és iskolák 

 Az avantgard utóélete 

 Művészet és társadalom 

 Művészet és politika 

 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 

 Kortárs művészet 

 Klasszikus hagyományok és azok tagadása 
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 Iskolázottság és autodidakta 

 Profi és amatőr 

 Totális művészet, „mindenki művész” 

 Művészet és élet 

 A média és a művészet 

 A művész, a kurátor és a kultúrpolitikus 

 

Értékelés 

Az előképző 1–2. évfolyamán az érdemjeggyel való osztályozás helyett a minősítést 

használjuk. Ennek formái (a térítési díj megállapításához szükséges érdemjegy-megfelelések 

zárójelben): kiválóan megfelelt (5), jól megfelelt (4), megfelelt (3), gyengén felelt meg (2), 

nem felelt meg (1). Az utóbbi a jogszabályok szülte kényszer: az előképzőn 

művészetpedagógiai szempontból elképzelhetetlennek tartjuk a buktatást. 

Az alapfok és továbbképző évfolyamain a főtárgy minősítése félévkor és év végén 

osztályzattal történik. 

Az értékelés magában foglalja az órai teljesítményt, a tananyag feldolgozásában való 

részvételt, aktivitást. A félévi, valamint az év végi osztályzás során figyelembe vehető a 

növendék műalkotás-elemzésekben, illetve a múzeumi, vagy egyéb kulturális programokban 

való aktivitása. 

 

A művészettörténet alapvizsga követelményei 

 

 A vizsga részei: írásbeli és szóbeli vizsgarész.  

 Az vizsga időtartama:   

 írásbeli    max. 45 perc 

 szóbeli    max. 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

 Az írásbeli vizsga tartalma 

A művészettörténeti írásbeli vizsga 2 vizsgarészből áll: 

 Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás 

A tanuló által készített írásbeli munka szemlélteti 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. 

 

 Művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén 

és ideje alatt 

 A tesztlap feladatainak típusai 

 feleletválasztós kérdéssor 

 fogalommagyarázat 

 párosítás (fogalom-korszak, évszám-alkotó, stb.) 

 egy korszak jellemzése (15-20 mondatos gondolatkifejtés), vagy egy 

meghatározó tárlat ismertetése (15-20 mondat) 

 A tesztlap témakörei: a tanterv alapfok 3-6. évfolyamára meghatározott 

tananyag témakörei. 

 

 A szóbeli vizsga tartalma 
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A szóbeli vizsga 1 tétel húzásával történik az előre kiadott tételsor alapján, melynek 

témakörei: 

 művészettörténeti alapfogalmak, 

 a művészet vizuális nyelve, 

 a képző- és iparművészet ágai, műfajai, 

 a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 

 a művészet kezdetei, az őskori művészet, 

 az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete, 

 Kína, Japán, India, Afrika művészete, 

 a prekolumbiánus művészet, az indián kultúra, 

 Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége, 

 etruszk és római művészet, Bizánc művészete, 

 a népvándorlás korának művészete, 

 a román és gótikus kor művészete, 

 a reneszánsz művészete, 

 a barokk és rokokó művészete, 

 a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete, 

 az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete, 

 a századforduló építészete és képzőművészete, 

 a 20. század első felének művészete, 

 a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet. 

 

A vizsga értékelése 

 A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének szempontjai 

 befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 

 analizáló és szintetizáló készség, 

 összehasonlító készség, 

 tervező, feladatmegoldó készség, 

 műelemző készség,  

 az építészetről, a képzőművészeti ágakról (grafika, festészet, szobrászat), a 

képzőművészeti ágak műfajairól megszerzett tudás 

 műfaj- és stílusismeret, 

 műtárgyismeret, 

 fogalomismeret 

 egyéni kutatómunka, logikus gondolkodás 

 igényesség. 

 A művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének szempontjai 

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete: egyes 

művészettörténeti korok, korstílusok 

 a megfogalmazás szabatossága, pontossága, kifejezőképesség, a művészeti és 

esztétikai élmények megfogalmazása 

 műalkotások önálló értelmezése, elemzése, a felelet logikai felépítése. 

 

A művészettörténet záróvizsga követelményei 

 A vizsga részei: írásbeli és szóbeli vizsgarész.  

 Az vizsga időtartama:   

 írásbeli    max. 60 perc 
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 szóbeli    max. 20 perc 

 

A vizsga tartalma 

 Az írásbeli vizsga tartalma 

A művészettörténeti írásbeli vizsga 2 vizsgarészből tevődik össze: 

 Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás 

A tanuló által készített írásbeli munka szemlélteti az intézmény által meghatározott komplex 

műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

 Művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén 

és ideje alatt 

 A tesztlap feladatainak típusai 

 feleletválasztós kérdéssor 

 fogalommagyarázat 

 párosítás (fogalom-korszak, évszám-alkotó, stb.) 

 egy korszak jellemzése (15-20 mondatos gondolatkifejtés), vagy egy 

meghatározó tárlatélmény ismertetése (15-20 mondat) 

 A tesztlap témakörei: a tanterv továbbképző 7-10. évfolyamára 

meghatározott tananyag témakörei. 

 

 A szóbeli vizsga tartalma 

A művészettörténeti szóbeli vizsga 2 vizsgarészből tevődik össze: 

 Beszélgetés a továbbképző utolsó évfolyamán elkészített műelemzés, 

műleírás dolgozatról 

A tanuló által készített írásbeli munka „védése”. Az írásbeli munka téziseinek megvitatása. A 

munka eredetiségének, önálló munka voltának ellenőrzése. 

 Szóbeli vizsga húzott tétel alapján 

 A szóbeli vizsga témakörei 

 primitív művészet egykor és ma, 

 népművészet, városi folklór, 

 naiv művészet, 

 az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 

 hiedelemvilág és művészet, 

 vallás és művészet, 

 ideológiák és művészet, izmusok 

 hivatalos művészet és az avantgard, 

 művészet és kommunikáció, 

 kortárs művészet. 

 

A vizsga értékelése 

 A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének szempontjai 

 befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 

 analizáló és szintetizáló készség, 

 összehasonlító készség, 

 tervező, feladatmegoldó készség, 
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 műelemző készség,  

 az építészetről, a képzőművészeti ágakról (grafika, festészet, szobrászat), azok 

műfajairól megszerzett tudás 

 a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeinek ismerete 

 a különböző korok, művészeti ágak, irányzatok kiemelkedő alkotóinak ismerete 

 műfaj- és stílusismeret, 

 műtárgyismeret, 

 fogalomismeret, 

 egyéni kutatómunka, logikus gondolkodás, 

 igényesség. 

 A művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének szempontjai 

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete: egyes 

művészettörténeti korok, korstílusok sajátosságainak ismerete, 

 művészettörténeti korok lényeges alkotóinak és alkotásainak ismerete, 

 a megfogalmazás szabatossága, pontossága, kifejezőképesség, a művészeti és 

esztétikai élmények megfogalmazása, 

 összehasonlító készség, 

 műalkotások önálló értelmezése, elemzése, a felelet logikai felépítése, 

 kommunikációs készség. 

 

 

Tankönyvek és ajánlott irodalom 

 Gombrich, Ernst Hans.: A művészet története. Gondolat, 1982. 

 Az impresszionizmus enciklopédiája. Corvina, 1983. 

 A romantika enciklopédiája. Corvina, 1990. 

 Varga Domokos–Vekerdi László: A világ kereke. Móra, 1985 

 Micheli, Mario de: Az avantgardizmus. Gondolat, 1965, 1969 

 Körner Éva: Picasso. Corvina, 1974 

 Lyka Károly: Raffaello. Corvina, 1983 

 Lyka  Károly: Michelangelo. Corvina, 1982 

 Lyka Károly: Leonardo da Vinci. Corvina, 1983 

 Kassák Lajos: Az izmusok története. Magvető, 1972 

 Hauser Arnold: A művészettörténet filozófiája. Gondolat, 1978 

 A művészet története – A művészet kezdetei. Corvina, 1990 

 Castiglione László: Görög művészet. Corvina, 1968 

 Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban. AKG, 1996 

 A művészet története – A reneszánsz. Corvina, 1987 

 A művészet története – A századvég és a századelő. Corvina, 1988 

 A művészet története – A XX. század művészete. Corvina, 1993  
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A művészettörténet tantárgy vizsgakövetelményei  

 

Alapvizsga követelmény rendszere 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Művészettörténet max. 45 perc 

 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Művészettörténet max. 15 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

 

2.1. Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma: 

 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, az építészetről, a 

képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak 

műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, 

ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 

 

A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

 

A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 

műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 

 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 

vizsga helyszínén és ideje alatt. 

 

2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma:  

 

 művészettörténeti alapfogalmak, 

 a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között, 

 a művészet vizuális nyelve, 

 a képző- és iparművészet ágai, műfajai, 

 a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 

 a művészet kezdetei, az őskori művészet, 

 az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete, 

 Kína, Japán, India, Afrika művészete, 

 a prekolumbiánus művészet, 

 Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége, 



318 

 

 

 etruszk és római művészet, Bizánc művészete, 

 a népvándorlás korának művészete, 

 a román és gótikus kor művészete, 

 a reneszánsz művészete, 

 a barokk és rokokó művészete, 

 a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete, 

 az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete, 

 a századforduló építészete és képzőművészete, 

 a 20. század első felének művészete, 

 a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet. 

 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 

 ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és módját, 

 tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

 tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 

 ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát, 

 képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére. 

 

3. A vizsga értékelése 

 

3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 

 analizáló és szintetizáló készség, 

 összehasonlító készség, 

 tervező, feladatmegoldó készség, 

 műelemző készség, 

 műfaj- és stílusismeret, 

 műtárgyismeret, 

 fogalomismeret. 

 

3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

 a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 

 

Záróvizsga követelmény rendszere 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Művészettörténet max. 60 perc 

 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Művészettörténet max. 20 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

 

2.1. Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma: 
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Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, elemző, 

összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, szobrászatról, azok 

műfajairól, alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 

tudása, ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 

 

A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

 

A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 

műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 

 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 

vizsga helyszínén és ideje alatt. 

 

2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 

 

 primitív művészet egykor és ma, 

 népművészet, városi folklór, 

 naiv művészet, 

 az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 

 hiedelemvilág és művészet, 

 vallás és művészet, 

 ideológiák és művészet, 

 hivatalos művészet és az avantgárd, 

 művészet és kommunikáció,  

 kortárs művészet. 

 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 

 ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait, 

 ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait, 

 tudja elemezni a megismert műalkotásokat, 

 tud összehasonlító elemzéseket végezni, 

 tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

 tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 

 

3. A vizsga értékelése 

 

3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 

 analizáló és szintetizáló készség, 

 összehasonlító készség, 

 tervező, feladatmegoldó készség, 

 műelemző készség, 
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 műfaj- és stílusismeret, 

 műtárgyismeret, 

 fogalomismeret. 

 

3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

 a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

 kommunikációs készség. 

 

 

Népművészet 

 

Célok, feladatok, szakmai követelmények 

 

A népművészet tantárgy tanításának célja 

A népi kultúra átfogó rendszerének megismertetése, a múlt öröksége iránti tisztelet, 

megbecsülés kialakítása. A hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt és a jelen 

összefüggéseinek felfedeztetése, mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányba 

terelése. 

 

A népművészet tantárgy tanításának feladata 

 a tárgy iránti nyitottság kialakítása, a hagyományos világszemlélet, a másként 

gondolkodás elfogadtatása, 

 a népi kultúra komplex rendszerének, az élet minden területét átfogó összhangjának 

példaként állítása a tanuló elé, 

 a mindennapi élet kérdéseire, problémáira való válaszkeresés, a régi és a mai szemlélet 

egymás mellé állításával, 

 az ember és a természet, az ember és a társadalom kapcsolatának elemzése, az egyén 

helyének, szerepének tudatosítása, 

 a hagyományos kultúra és értékrendszer bemutatásával a közösségi érzés mélyítése, a 

humánus magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakítása, fejlesztése, 

 az általános néprajzi ismeretek átadása mellett saját környezetük, lakóhelyük 

hagyományainak vizsgálata, tanulmányozása, ezáltal a hovatartozás-tudat, a szülőföldhöz való 

kötődés erősítése, 

 élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés a tananyaggal kapcsolatban (gyűjtés 

személyektől, szakirodalomból, múzeum-, illetve tájházlátogatások…), 

 értelmi és érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai etikai élmény- és 

ítélőképesség mélyítése. 

 

Követelmények 

 

A tanuló a program végén ismerje 

 a néprajz fogalmát, területeit, 

 az egyén és a közösség viszonyát, a hagyomány fogalmát, 

 a tárgyi és a szellemi kultúra kapcsolatát, 

 a népművészet mibenlétét, ágait, a népi tárgyalkotás területeit, 

 a magyar népművészet táji, történeti tagolódását, 

 a díszítőművészet eszközrendszerét, 

 az alapvető néprajzi szakirodalmat. 

A tanuló legyen képes 
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 a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére adott szempontok szerint, 

 az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népéletben meghatározni, 

 megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

 az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

Népművészeti tantárgy vizsgakövetelményei 

 

A népművészeti alapvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Népművészet max. 45 perc 

 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Népművészet max. 15 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

 

2.1. A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 

 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló néprajzi ismerete: népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, 

életmódról, a hagyományos tárgyalkotásról megszerzett tudása. 

 

A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

 

A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott feladat 

megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját. 

 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elké-szíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt.  

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról megszerzett 

ismerete. 

 

2.2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 

 

 a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma, 

 a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya, 

 a népköltészet ágai (népmesék, népmondák, közmondások, találós kérdések, 

mondókák…), 

 népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói), 

 népi hitvilág, világkép, 
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 gyermekjátékok, 

 természetharmonikus életmód, földművelés, állattartás, 

 közösségi munkamegosztás, munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek,  

 népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói, 

 hagyományos tárgyalkotás. 

 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően milyen szinten: 

 tud eligazodni a népköltészet világában, 

 ismeri a szokások helyét és szerepét a népéletben, 

 ismeri a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör alapjait, 

 ismeri az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat, 

 ismeri a munkaalkalmakat, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, népköltészeti alkotásokat, 

hiedelmeket, 

 tájékozott a népi építészet, a hagyományos tárgy- és környezetkultúra világában, 

 ismeri fel az összefüggéseket. 

 

3. A vizsga értékelése 

 

3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 megfigyelő, értelmező készség, 

 összehasonlító, összegző készség, 

 feladatmegoldó készség, 

 tárgyismeret, 

 helyes fogalomhasználat, 

 tárgyelemző készség. 

 

3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

 a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 
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A népművészeti záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Népművészet max. 60 perc 

 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Népművészet max. 20 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

 

2.1. A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 

 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete: a népművészetről, a hagyományos 

tárgyalkotásról (vessző-, sás-, gyékény-, szalma-, csuhé-, fa- és bőrmunkák, népi kerámiák, 

textilek, viseletek) megszerzett tudása. 

 

A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

 

A) Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 

tárgyelemző feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában megszerzett ismereteit, 

egyéni gyűjtőmunkáját, tárgyleírását. 

 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete, tárgyelemző jártassága, a népművészet 

ágairól, azok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása. 

 

2.2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 

 

 a népművészet fogalma, a népművészet korszakai, 

 a hagyományos tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói, 

 a hagyományos tárgyak esztétikuma, a tárgyak megjelenését meghatározó összetevők 

(funkció, anyag, méret, technika, forma, díszítés) összefüggései, 

 a népművészet motívumrendszere, a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, 

 vessző-, sás-, gyékény-, szalma-, csuhé- és famunkák a magyar népi kultúrában, 

 a parasztfaragás és pásztorfaragás sajátos tárgyai, a tárgyak motívumkincse, 

 a fazekasság tárgytípusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas központjai, 

 bőr- és szűcsmunkák, 

 mézesbábosság, tojásfestés, 

 szőttesek, népi hímzések, kékfestés, 
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 a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma, 

 a népi kultúra táji tagolódása, 

 a Dunántúl, Alföld, Felföld és Erdély legfontosabb tájegységeinek népművészete, 

 a népművészet továbbélése, hagyományápolás. 

 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 

 ismeri népművészet mibenlétét, motívumrendszerét, korszakait, ágait és alkotásait, 

 ismeri a fa, bőr, textil és népi kerámia jellemzőit, 

 ismeri a magyar nyelvterület legfontosabb tájegységeinek népművészetét, 

 tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

 tudja elemezni a megismert tárgyakat, 

 tud összehasonlító elemzéseket végezni, 

 tudja rendszerezni a népi kultúráról megszerzett ismereteit, 

 tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 

 

3. A vizsga értékelése 

 

3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 megfigyelő, értelmező készség, 

 összehasonlító, összegző készség, 

 feladatmegoldó készség, 

 tárgyismeret, 

 fogalomismeret, 

 tárgyelemző készség. 

 

3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

 a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

 kommunikációs készség. 
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Az Alapfokú Művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

 

Általános rendelkezések 
 

A követelmény és tantervi program szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 

 

1. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 

közoktatásról szóló törvény) 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak 

joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és 

fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú 

művészetoktatás a művészi kifejezőkészséget alapozza meg, elősegíti a szakmai orientációt, 

valamint a szakirányú továbbtanulásra történő felkészülést. A művészetoktatás fontos szerepet 

tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző 

kultúrák iránti nyitottság kialakításában, a kortárs művészet értő befogadásában. 

2.  Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a művészeti-kulturális 

műveltség azon elemeit, továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az 

intézményekben elsajátíthat minden tanuló. A követelmények és tantervi programok 

tartalmazzák azokat a követelményszinteket és feltételeket, amelyet minden alapfokú 

művészetoktatási intézménynek teljesítenie, biztosítania kell. 

3. A követelmény és tantervi program a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az 

egységes alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége 

épülhessen. 

Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai 

törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére. 

Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és 

kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik 

kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és 

óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez – átlagos 

feltételek mellett – a jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon 

kiegészítő tartalmak és követelmények meghatározására is. 

4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és 

taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok, ezen belül a helyi 

tantervek kidolgozását, melyeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeiként kezel. 

 

Alapelvek, célok 

 

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és 

iparművészet, valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók 

számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik 

kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és 

tantervi programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a speciális művészeti 

készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó 

alapdokumentum. A követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az 

alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai intézményében az alapvető nevelési és oktatási 

tartalmak egységesen és arányosan érvényesüljenek. 

2. A követelmény és tantervi program határozza meg azokat a kötelező és alapvető 

tartalmakat, amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények 

közötti átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú 
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művészetoktatási intézmények pedagógiai programjukat, azon belül helyi tantervüket, melyet 

a helyi igények és célok figyelembevételével fogalmazhatnak meg. 

3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 

követelmények teljesítésével történő képesség- és személyiségfejlesztésen van.  

A tantervi szabályozás rugalmassága révén hozzájárul az integrált oktatás-nevelés 

megvalósításához, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterület 

fejlesztéséhez. 

A tananyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, 

amelyek elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti, valamint a 

szín- és bábművészeti műveltség megalapozásához, a különböző kompetenciák fejlesztéséhez.  

A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A 

művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a 

személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési 

jellemzőihez igazítja. 

4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a 

művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés 

tapasztalataira, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a 

magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül. 

 

Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 

 

1. Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi 

nevelés közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok csökkentését, a 

kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet 

jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segíti elő.  

A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok 

által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést, 

és fejlesztik a kreativitást. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés 

érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez. 

2. A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus 

lehetőségét. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók 

élményszerű tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg a művészeti stílusok és irányzatok 

sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, 

táncművészetben, képző- és iparművészetben, valamint a szín- és bábművészetben 

ötvöződnek. 

3. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, 

megérteti, hogy az alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség. 

4. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az alkotómunka iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki 

azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az 

eredményesség összetevői. 

5. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az 

akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

6. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és 

fejlessze identitását, vállalja önmagát, megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a 

közösséghez való kötődését. 
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Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja tartalmi 

szabályozásának értelmezése 

 

A követelmény és a tantervi program 

A követelmény és a tantervi program a pedagógiai programokon belül a helyi tantervek és a 

tantárgyi programok kidolgozásának alapdokumentuma. 

A követelmény és a tantervi program művészeti áganként határozza meg a nevelő-oktató 

munka kötelező közös céljait, tartalmazza a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló, az egyes 

tartalmi szakaszokban teljesítendő fejlesztési feladatokat.  

 

Fejlesztési feladat 

A fejlesztési feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit, 

melyek kijelölik, hogy mely kulcskompetenciák fejlesztése kívánatos, a művészeti oktatás 

folyamata során. A pedagógiai folyamat különböző aspektusaira helyezik a hangsúlyt, 

figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a tananyag felépítését és az egyes évfolyamok 

követelményeit. 

 

Helyi tanterv 

Az a tanterv, melyet egy iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek 

megfelelően kiválaszt, vagy összeállít.  

A közoktatásról szóló törvény 8/B. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú 

művészetoktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a helyi tanterv az 

oktatásért felelős miniszter által – művészeti áganként – kiadott Alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjára épül. 

A közoktatásról szóló törvény 45. §-ának (3) bekezdése alapján az alapfokú művészetoktatási 

intézmény a helyi tantervét az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

alapján készíti el, vagy az ily módon készített tantervek közül választ, és azt építi be helyi 

tantervként pedagógiai programjába. A helyi tanterv összeállításánál lehetőség van a helyi 

sajátosságok figyelembe vételével történő tantervfejlesztésre. 

 

Követelmények 

A tanulói teljesítmény és továbbhaladás értékelésének alapjául szolgáló kritériumrendszer.  

A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, 

rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a 

hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő 

jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok 

fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak 

megfelelően, egymásra épülően határozza meg az évfolyamok végén elvárható 

követelményszinteket. 

 

Kompetenciák 

A művészetoktatás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő ismeretek, képességek, 

attitűdök rendszerének leglényegesebb, alapvető elemei, amelyre a fejlesztési célok 

irányulnak. 

 

Tananyag  

Az oktatás és a tanulás kiválasztott, különböző módon (spirális, lineáris, koncentrikus, egyéb) 

elrendezett ismeretanyaga. A tananyag komplex rendszert alkot, amely több szempontból is 

csoportosítható, és amelyben domináns szerepet kap az ismeretanyag gyakorlati alkalmazása.  
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A kompetencia alapú tananyag egy adott oktatási program része, amely moduláris felépítésű 

is lehet, tanuló- és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni 

fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. Homogén és heterogén csoportokban a tanulók 

személyes, kognitív, szociális és speciális kompetenciáit fejleszti. 

 

Tanszak 

Az oktatásszervezéshez kapcsolódó fogalom. A tantárgyaknak a művészeti ág sajátosságai 

alapján rendezett csoportja.  

 

Tantárgy 

A művészeti ágon belül választott tantervi program. 

 

Főtárgy 

Az elsődlegesen kiválasztott tantárgy. 

 

Kötelező tantárgy – kötelezően választható tantárgy 

A főtárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges tantárgy. 

 

Választható tantárgy 

A főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgy. 

 

Óraterv 

A jogszabályokba foglalt tanulási idő pedagógiai céloknak megfelelő felosztása tantárgyak és 

évfolyamok szerint. Az óratervben hagyományosan heti óraszám szerepel. A helyi tanterv az 

éves órakeretet megtartva didaktikailag indokolt esetben más óraszám felbontást is 

alkalmazhat.  

 

Tantervi program 

Az oktatás tartalmának, kiválasztásának, elrendezésének, feldolgozásának koncepciója. 

Funkciója az oktatási folyamat tervszerűségének megalapozása, az oktatás alapvető tartalmi 

egységeinek meghatározása.  

 

Tantervi tananyagtartalom 

A tantervi tananyagtartalomnak általában két szintje van. Az első szinten találhatjuk azt a 

tantervi tartalmat, amely részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy 

legfontosabb témáit, témaköreit, fogalmait, személyeit, műveit. A második szinten találhatjuk 

azokat a tartalmakat, amelyek több téma együttesét, csomópontjait jelentik, összefüggésekre, 

kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, a kultúraközvetítés szempontjából relevánsak.  

Taneszköz 

Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában 

felhasználható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy. A taneszközök lehetnek 

hangszerek, háromdimenziós (tanári demonstrációs eszközök, tanulói munkaeszközök), 

nyomtatott (tanári és tanulói segédletek), oktatástechnikai taneszközök (anyagok és egyéb 

eszközök). 

 

Vizsgakövetelmények 

Az egyes tanulói teljesítmények és a jogszabályban rögzített normák összehasonlítására 

alkalmas kritériumrendszer az oktatási rendszer szakaszainak határain. Az alapfokú 

művészetoktatási intézményeket érintően a jogszabályban rögzített a művészeti alapvizsga és 
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záróvizsga követelménye. E vizsgakövetelmények az Alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjára épülnek. 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelmény és tantervi program alkalmazásának, és a 

programfejlesztés gyakorlatának fogalmai 

 

Oktatási program, (pedagógiai rendszer) a helyi tantervben  

A tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő, dokumentumok, szakmai eszközök 

rendszere. A pedagógiai rendszer jellegzetes komponensei a következők. 

1. Tantervi program: tartalmazza a tantárgy tanításának céljait, fejlesztési feladatait, a 

követelményeket témákhoz, évfolyamokhoz vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve, az értékelés 

elveit, továbbá kijelöli és az időben elrendezi a tananyagot.  

2.  Pedagógiai koncepció, mely összefoglalja, elméletileg is megalapozza azokat a pedagógiai 

elveket, amelyeken a program alapul. 

3. Modulleírások: részletes leírást adnak egy-egy téma feldolgozásának menetéről, 

mindenekelőtt a tanulói tevékenységekről és az ajánlott eszközökről. 

4. Eszközi elemek, amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását: 

a) információhordozók: tankönyvek, kották, szövegek, képek, filmek, hanghordozók, 

makettek, digitális adathordozók stb., 

b) feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok stb., 

c) a kettő kombinációi: szoftverek stb. 

d) Minden olyan további eszköz, mely a feladat megoldását, a tevékenység végzését 

lehetővé teszi. (Pl. hangszerek, egyéb felszerelések.) 

5. Értékelési eszközök, amelyek elősegítik a tanulói teljesítmények javítását, növelését, 

amelyek a tanuló egyéni fejlődését szolgálják.  

6. Továbbképzési programok, melyek során felkészítik a pedagógusokat a program 

alkalmazására és továbbfejlesztésére. 

7. Támogatás: tanácsadás és programkarbantartás külső szakértő és az iskolavezetés részéről. 

A szóhasználatot differenciáltabbá tehetjük, ha oktatási programnak az (1), (2), (3) és (4) 

pontban felsorolt komponenseket nevezzük, programcsomagról akkor beszélünk, ha ezek 

kiegészülnek az (5) ponttal. A pedagógiai rendszer pedig a (6) és (7) pontokat is tartalmazza. 

 

A programfejlesztés szintjei 

1. A modulok szintje: a program elemi egysége a modul, azaz a tanítási (tanulási) egység, a 

pedagógiailag feldolgozott téma.  

Itt alapvetően két feladat van: a témák azonosítása (azaz a tananyag kiválasztása) és a témák 

tanításának megtervezése. Egy modul több variációban készül el aszerint, hogy fiatalabb vagy 

idősebb tanulóknak szánjuk. 

2. Az adatbázis szintje: a modulokhoz eszközi elemeket kell kidolgozni: feladatokat, 

szemléltető és informatív anyagokat. Ezek azonban professzionális fejlesztés esetén nem 

kötődhetnek kizárólagosan egyetlen modulhoz, külön adatbázisba szerveződnek, amely 

háttérként szolgál a legkülönbözőbb modulok számára. 

3. A rendszerek szintje: a modulok sorrendje és egymásra épülése természetesen az esetek 

többségében nem lehet véletlenszerű. A programoknak bejárási utakat kell kínálni (lehetőleg 

többes számban) a kidolgozott modulokhoz. Bizonyos eszközi elemek szorosan kötődnek 

ezekhez a bejárási utakhoz. Ilyenek a tankönyvek, az értékelési eszközök, a továbbképzési 

programok, továbbá a tantervi programok.  
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Képző és iparművészeti ág 

 

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:  

– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat 

gyakorlati, tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba 

ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás 

alapját, 

– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, 

mely elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  

– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 

lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 

– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti és 

médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 

– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, 

egymásra épülő feladatsorokban, projektekben, 

– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, 

lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 

– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 

aktivitását, a kooperációt és innovációt, 
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– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, 

egyéni korrektúra megvalósulása révén,  

– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság 

fejlesztése. 

 

A képzési struktúra 
 

Tanszakok és tantárgyak 
 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

Főtárgy:  

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 

 

Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

 

Választható tantárgy: 

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

Népművészet (1–10. évfolyam) 

Művészettörténet (3–10. évfolyam) 

 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 

Fém– és zománcműves tanszak – Fém– és zománcműves műhelygyakorlat  

Fotó és film tanszak – Fotó és film műhelygyakorlat 

Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat  

Környezet– és kézműves kultúra tanszak – Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat  

Szobrászat és kerámia tanszak –  Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  

Textil– és bőrműves tanszak – Textil– és bőrműves műhelygyakorlat  

 

Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

 

Választható tantárgyak: 

Népművészet (1–10. évfolyam) 

Művészettörténet (3–10 évfolyam) 

 

A tantárgyak tartalma 

Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet 

alapjai, egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 

A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti 

tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, 

technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális 

kézművesség értékeinek továbbadását. 

A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a 

médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális 

eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos 

kreatív feladatsorokon keresztül.  

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 

alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 
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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. 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy   2 2 2        

Kötelezően 

választható tantárgy 
     2 2 2 2 2 2 2 

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

Összes óra: (2–

4) 

(2–

4) 
4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges 

időre utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 

átcsoportosítható. 

 

A főtárgyak képzési ideje:  

2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  

3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  

3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Fém– és zománcműves műhelygyakorlat, Fotó és film 

műhelygyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Környezet– és kézműves kultúra 

műhelygyakorlat, Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat, Textil– és bőrműves 

műhelygyakorlat 

 

A tanítási órák ideje: 45 perc 

 

A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

 

Kiemelt kompetenciák a képző– és iparművészeti oktatás területén 

A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség 

fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 

Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez 

való rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma megoldást.  

 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
 

Szakmai kompetenciák  

A környezet által közvetített üzenetek befogadása 

A környezet által közvetített üzenetek értelmezése  

Tervezési készség 

Alkotói magatartás  

Kreativitás 
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Vizuális gondolkodás  

Vizuális kifejezőkészség  

Eszközhasználati készség 

Anyaghasználati készség  

Komplex szemlélet 

Tudatos környezetformálás igénye 

Biztonságos munkavégzés képessége 

Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 

Problémaérzékenység  

Véleményformálási képesség 

  

Személyes kompetenciák: 

Nyitottság 

Fejlődőképesség  

Önállóság 

Önkifejezés  

Rugalmasság 

Érzékenység 

Kísérletező kedv  

Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 

 

Társas kompetenciák: 

Motiválhatóság 

Empatikus készség 

Együttműködési készség 

Kezdeményezőkészség 

Segítőkészség 

 

Módszerkompetenciák: 

Figyelemösszpontosítás 

Gyakorlatias feladatértelmezés 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

Következtetési képesség 

Kreativitás, ötletgazdagság 

Módszeres munkavégzés 

Nyitott hozzáállás 

Probléma felismerés, –megoldás 

Tervezési készség  

Új ötletek, megoldások kipróbálása 

A munkakörnyezet tisztántartása 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

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

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és gyakorlati tudása. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben az 

nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgatantárgyak 

– Műhelygyakorlat  

– Vizuális alkotó gyakorlat 

A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgy:   

– Művészettörténet  

– Népművészet 

A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli 

és szóbeli vizsgarészekből áll. A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak 

csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, 

valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi 

követelményeknek eleget tett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként – helyezést ért el vagy a versenyfelhívásban meghatározott 

teljesítményi szintet teljesítette. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális 

alkotógyakorlat főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

vizsga tantárgy végső eredményének a meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból 

kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 

csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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Kézművészeti tanszak 

 
Vizuális alapozó gyakorlatok 

 

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A 

művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az 

esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges 

képességek fejlesztése. 

Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás 

komplex, játékos, élményszerű művészeti tevékenységek által. 

 

Előképző évfolyamok 
 

1–2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények 

képi, plasztikai feldolgozási képességének fejlesztése.  

– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.  

– A hagyományok élményszerű megismertetése.  

– Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:  

– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos 

tevékenységeken keresztül.  

– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.  

– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása. Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés. 

 

Tananyag 

Feladatcsoportok 

Érzékszervi tapasztalások 

– Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 

– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 

– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 

– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 

 

Vonal, forma 

– A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben 

– A forma gazdasága 

– Pont–, vonal–, folt– és formaképző játékok 

 

Felületek 

– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával 

– Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 

 

Méretek és arányok 

A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, 

sovány, kövér) 



336 

 

 

– Játékos arányváltó feladatok 

 

A színek világa 

– A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 

– Színkeverési játékok 

 

Téri élmények 

– A sík és a tér megtapasztalása 

– Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 

– Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 

 

Idő élmények 

– Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 

– Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése 

– Egyszerű animációs játékok 

 

Mese és valóság 

– A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 

–  Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában 

 

Tárgykészítés 

– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, 

papírhajtogatások, papírdombormű, agyag– vagy gipszfigurák) 

– Hagyománytárgyak készítése 

 

Vizuális alkotó gyakorlat 

 

A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az 

ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a 

képi emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség 

fejlesztésével, valamint az esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával. 

A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra 

épülő, változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni 

kreatív tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés 

lehetőségeit, kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, 

témacsoportok változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához 

szükséges eszközök és anyagok használatának megismertetése, a népművészeti és 

művészettörténeti ismeretek aktív beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka– 

környezet és tűzvédelmi szabályok betartatása. 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek 

befogadására, értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai 

megoldásán keresztül. 

– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás 

megismertetése kép és tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelével.  
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– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Kézműves és népművészeti technikák 

Mesék jellegzetes történetvezetése 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Mesék, kalandos történetek 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások 

– Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése 

– Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok 

alkalmazásával (ceruza, filctoll, zsírkréta és vízfesték) 

 

Színes világok megelevenítése 

– Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban 

– A színek hatása, érzelmi ereje 

– Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák 

– A szereplők megjelenítése – mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, 

gipszfaragás, papírmasé) 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése 

 

Megszemélyesítés 

– Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

 

Mesék birodalma 

– A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal 

(ceruzák, tollak, tusrajz) 

– 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 
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– Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése 

 

Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző 

eszközökkel) 

– A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgrafitto jellegű viaszos technika, 

festés, karcolás agyagba) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 

– Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött 

tárgyak) 

 

Időkerék – évszakváltások 

– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

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 
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A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni kreatív 

használata 

Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei 

A formák, színek használatában való jártasság 

Kézműves és képzőművészeti technikák 

Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása 

A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

– Elbeszélés vonalakkal 

– Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése 

– Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 

A színek érzelmi ereje 

– Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert 

technikák) 

 

Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása 

– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel 

 

Szabadon formálható anyag 

– Ünnepek régen és ma 

– Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból 

– Az ünnep díszletei 

 

Tér és idő feldolgozása 

– Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű 

fázisrajzokkal (tempera, tollrajz) 

– Eseménynaptár – képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal 

– Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása 

– A mi városunk – nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában (plasztikus 

megjelenítés papír, papírmasé és más anyagokkal) 

 

Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés 

– Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás 

agyagba) 

– Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, csillag, 

egymásba kapcsolódó körök) 

– Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz) 
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A tárgykészítés folyamata 

– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel 

– Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedőlap) 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 

– Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal 

 

Évszakváltás 

– Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése 

 

Megszemélyesítés 

– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 

– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 

– Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások, fénymásolatok 

segítségével) 

– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül 

– Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával.  

– A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló 

kreatív személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése.  

– A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság 

kialakítása.  

– A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó 

aktív beépítése.  

– A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
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Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Népművészeti ismeretek, művészettörténeti érdekességek 

Kézműves és népművészeti technikák 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Elbeszélés vonalakkal 

– Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos 

kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 

A színek érzelmi ereje 

– Természeti erők megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülő 

(vagy színházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása színes kompozícióban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 

– A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége (színes 

ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 

– Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és előtanulmányok alapján 

(figurális dombormű mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 

 

Szabadon formálható anyag 

– Agyagedény formálása felrakással 

– Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt mintákkal 

– Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, arányok, 

mozgás érzékeltetése 

 

Tér és idő feldolgozása 

– Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, 

megjelenítése képsorozattal (tempera, tollrajz) 

– Különböző kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával 

– A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 

 

Minta, jel, jelkép 

– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, 

(sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások 

– Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyűjtés 

– A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban 

– Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata 

(papírragasztás kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével) 
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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.  

– 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. 
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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) 

 

Környezetábrázolás – hangulatteremtés 

– A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok)  

– kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett 

készítése vegyes technikával 

– Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 

 

Színharmóniák 

– A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 

– Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei 

– Tiszta színekből és szürkékből építkező képek 

 

Rész és egész 

– Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján) 

– Üvegablakok 

– Rózsaablak – színes kép készítése 

– Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos 

technikával 

 

Képeskönyv 

– A mai életünk kódexe 

– Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai 

– A papír tulajdonságai 

– Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

 

Mintakincs 

– Az adott korra jellemző minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 
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– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, 

felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

 

Plasztika 

– Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong 

téglából, purhabból) 

– Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás 

agyagból) 

– Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 

 

Öltözéktervezés 

– Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, 

hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

 

Arcképtár 

– Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 

– Önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos – forma – faktúra és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 

– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, 

alkotási tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése.  

– A látás és a látványértelmező képesség pontosítása, fejlesztése.  

– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek 

körének bővítése.  
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– 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) 

– Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 

 

Színharmóniák 

– Tájképek különböző fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – hajnalban, 

délben, szürkületben, éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes 

grafikai programok használatával) 

– Telt és tört színek, komplementer színek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, 

krétával, kevert eljárással) 

 

Környezetábrázolás – kép és valóság 

– A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 

– Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel) 

– A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése 

– Előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) 

– Öltözéktervezés 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe 

– Fejfedők (bohócsipka) készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír 

és textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 
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Képeskönyv 

– A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése 

– Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 

– Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, 

temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

 

Mintakincs 

– A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények 

felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,) 

– Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá rendezése 

– Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín– és forma–variációk 

létrehozása (papírmetszet létrehozása) 

 

Arcképtár 

– Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, 

választott figurákkal) 

– Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, 

tempera) 

 

Fény– árnyék jelenségek 

– Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával 

– Vázlatok készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására 

– Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból 

többféle bevilágítással (közös, csoportos alkotás) 

– Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, 

„helyzetbe hozása” 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 

– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
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6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval.  

– A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése.  

– A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése.  

– Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző– és 

iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos használatára való 

képesség fejlesztése.  

– A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód 

finomítása.  

– A képi műveltség bővítése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 

A képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák 

A stíluskorszakra jellemző előadásmódok 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Történetábrázolás 

– Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle 

színes eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve) 

– Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási 

formák, stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 

 

Tornyok, várak, paloták 

– Épületek belseje, bútorai 

– Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, 

struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

 

Színharmóniák 

– Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes 

grafikai programok használatával) 

– Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 

 

Öltözék 

– Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, 

hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

 

Kép és valóság 

– A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 

– A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések) 

– Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről – 

és messzire távolodva (grafit, szén, pittkréta) 
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Mintakincs 

– Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 

– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, 

kagylómotívumok felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

 

Arcképtár 

– Arcképek díszes keretben 

– Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 

 

A tárgyak egyedi vonásai 

– Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, 

installációk körében 

– Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi 

vonásaik, különbözőségeik felfedezése (ceruza, vízfesték) 

 

A tárgyak összhangja 

– Hangszerek 

– Klasszikus és saját megoldások 

– Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom 

részletmegoldások. Pasztellkréta) 

Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 

– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
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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 végigvitelére, 

– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 

– színtani ismereteinek felhasználására, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 

– konzekvens munkák elkészítésére, 

– a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Vizuális alkotó gyakorlat 

– vizsgamunka bemutatása 15 perc 

– helyszíni feladat megoldása 105 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a 

tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, 

műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 

vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 

A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 

szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  

– tárgy, tárgyegyüttes,  

– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  

– szobor, térkonstrukció és variációi. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  
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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) 

 

A szerkezettől a formáig 

– Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén) 
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– Drapéria mozgásban. Fotók készítése szálló, lengő drapériáról, és azok megfestése 

– A drapéria mint plasztikai elem és jel. Fríz mintázása, gipszfaragás drapériamotívum 

után, 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) 

 

Rajzi – plasztikai előtanulmányok 

– Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz 

segítségével) 

– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 

– Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 

– Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 

 

A térről – térben 

– A külső és belső tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, metszet 

készítése mintázással) 

– Agyagszobor, agyag plakett készítése a formaépítés, arányok térbeliség pozitív–

negatív formák megjelenítésével 

 

Ábrázolás és szerkesztés 

– A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi 

ábrázolásban 

– Gyakorlatok a kétpontos perspektíva, a kavallier axonometria megismerésére 

– Vonal a térben. Fém–, spárga– és üvegplasztikák 

 

Nagyságrend 

– A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon 

történő megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve 

kisméretű karton A/4 méret) 

– A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

 

Portré 

– Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével 

– Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése 

– A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése 

– A színek keverése 

 

Szokatlan megjelenés 

– Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal 

– Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 

– Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, 

torzításokkal 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A geometrikus és természeti formák ábrázolása, tárgycsoportok, portrék, figurák 

ábrázolása a perspektíva és az anatómia és szabályai szerint. 

– Különféle illusztrációk készítése.  

– A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete 

Tónusos ábrázolás 

A természeti formák átírása 

Az anyagszerűség ábrázolása 

A tér különböző léptékű megjelenítése 

A konstruktivizmusra jellemző stílusjegyek, technikák 

Anatómiai ismeretek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

A beállítás  

– Tárgyak, térelemek a szabadban 

– A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot, a természetes 

fényviszonyok minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 

 

A beállítás átformálása 

– A tárgyegyüttes képének feldolgozása, átírása más anyagokkal, technikákkal, 

különböző művészeti stílusokkal (barokk, impresszionista, expresszionista stílusgyakorlatok) 
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A szerkezettől a formáig 

– Állat– és emberi koponya szerkezetének különféle rajzeszközökkel való ábrázolása 

(ceruza, pittkréta, szén) 

– Koponya és változó környezete. Fotók készítése és azok megfestése 

– A koponya bonyolult plasztikai problémái. Reliefmintázás, mintázás 1:1 méretben 

 

A térről – síkban 

– Rajzolt és festett épületek, terek, utcaképek a perspektíva törvényei szerint 

– A felületek és formák változatos megjelenítése. Kiemelések 

– A perspektíva érzékeltetése vonalakkal, tónusokkal, színfoltokkal (szerkezeti rajz, 

tónusos rajz – szén, pittkréta, pasztell, akvarell) 

– A tanulmányok feldolgozása tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, 

papírmetszet formájában 

 

Rajzi – plasztikai előtanulmányok 

– Szobrok, portrék – vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) 

– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 

– Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 

– Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 

 

A térről – térben 

– Termések titokzatos szerkezete, pozitív–negatív formái 

– A természeti formák szerepe a formatervezésben 

– A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés: a karakter 

– Formakövető vonal: a plaszticitás 

– Folyamatábra, fázisrajzok a mozgásváltozás kifejezésében 

 

Ábrázolás és szerkesztés 

– A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a művészi ábrázolásban 

– Művészettörténeti példák tanulmányozása 

– Gyakorlatok a perspektíva, és a Monge–szerkesztés megismerésére 

 

Nagyságrend 

– A korábbiakban feldolgozott témák, konstruktív tanulmányok egyéni vagy csoportos 

módon továbbfejlesztése, megrajzolása, megfestése óriás és kisméretben (falfelület, 

csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 méret) 

– A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

 

Portré 

– Rajzok élő modell után 

– A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási feladatok 

– Fej rekonstrukció koponya alapján 

– Az emberi arc titkai. A látvány és a rajzi szabályok együttes érvényesítése 

– A portrérajzolás és –festés fejlődése a különböző művészettörténeti korszakokban 

– Portré. Plasztikus megjelenítések (vésett, mintázott relief és körplasztika) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, az önkifejezés eszköztárának 

gazdagítása.  

– Az esztétikus környezet iránti igény kialakítása, amelyen keresztül a tanuló képes lesz 

azt alakítani, formálni, megőrizni.  

– A vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, elmélyítése.  

– A kritikai véleményformálás igényének és képességének kialakítása. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A környezet– és tárgykultúra 

Tónusos ábrázolás újabb technikái 

A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 

A bábkészítés hagyományai 

A plein air festészet legismertebb alakjai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

– Alakrajz 

– Csontváz rajza 

– Krokik, vázlatok álló, fekvő és mozgó figurákról (ceruzarajz, tus és pácvázlatok) 

– Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása 

– Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alak részletrajzainak 

összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról 
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Átváltozások 

– A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más 

méretben 

– A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző jegyeinek, 

térbeliségének kiemelése, torzítása 

– Új beállítások új nézőpontokkal 

 

Bábfigura 

– Wayang–báb készítése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu festése 

– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

– A bábu hangja és beszéde, játéktere 

 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

– Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

– Másolatok készítése a kép egyes elemeiről hagyományos festészeti és grafikai 

eljárásokkal (belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, méret– és elemváltoztatások) 

 

A természetben 

– Vázlatok és festmények készítése a természetben 

– A plain air–ben való munka megismerése (pác, lavírozott tus, aquarell és a gouache) 

– Fotóséták – fotózás a természetben – fotósorozatok kialakítása 

 

Karakterkeresés 

– A portrérajzolás, a karakter kiemelése 

– Karikatúrák és illusztratív képek készítése modell alapján, vonalas és színes képek. 

Önarcképek 

– Az elkészített rajzok alapján végletes torzítások keresése a karakter teljes 

megváltoztatásával 

– Portré vázlatok készítése, 1:1 portré mintázása 

 

Népművészet és természet 

– Betekintés a magyar népi viseletkultúrába 

– Természeti népek technikái. Gyűjtés szakirodalomból, és azok anyagainak 

feldolgozása (fazekasság, hímzés, faragás, szövés, fonás) 

– A népművészet előadásmódjának felidéződése a kortárs alkotók munkáiban 

 

Érzelmi hatások 

– Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám–szomorú, haragos–megbocsátó, nyomasztó–

feloldó) 

– Érzelmi állapotok színben való kifejezése 

– A színek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal 

– Realisztikus és absztrakt megközelítés 

 

Emlékmás 

– Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, 

műveiről, személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában 

– Forgatókönyv, fotódokumentáció 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A látvány és az absztrakció kölcsönhatásának megismertetése a figuraábrázoláson 

keresztül.  

– A látványértelmező képesség tudatosítása, a figura és környezetének kialakításával.  

– A vizuális ismeretek, jártasságok elmélyítése, összegzése az ismétlődő és fokozatosan 

nehezedő feladatok mentén.  

– Ismerkedés a kortárs művészet törekvéseivel. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A környezet– és tárgykultúra 

Tónusos ábrázolás újabb technikái 

A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 

A bábkészítés hagyományai 

A plein air festészet legismertebb alakjai 

A nonfiguratív ábrázolás eszköztára 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Alakrajz 

– Vázlatrajzok, krokik csoporttársakról, álló és mozgó alakokról. A vonal ereje, 

hangsúlyai (ceruzarajz, tus és pácvázlatok, agyag– és viaszkrokik) 

 

Figura a térben 

– Figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben 

– Plein air és embercsoport rajza 
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Átváltozások 

– Ülő, fekvő figura rajza 

– Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra 

– A kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok létrehozása 

 

Bábfigura 

– Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal 

– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

– A bábu mozgathatósága, játéktere 

 

Szín–tér 

– Színes vázlatok készítése a színpadi tér színdinamikai megoldásához 

 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

– Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

– Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba 

– Stíluskeresés 

– Karakterkeresés 

– A teljes figura mint karakter. Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas 

rajzok, szoborvázlatok készítése 

Érzelmi hatások 

– Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban 

– Kollázs grafikai kiegészítéssel 

– Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas – unalmas, harsány – szelíd, haragos – 

vidám) 

– Érzelmi állapotok kifejezése színekkel 

 

Emlékmás 

– Gyerekkori történet 

– Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegű tér megalkotása 

(papír, gipsz, faszerkezet). Csoportos feladat 

– A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése 

Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a különféle vizuális művészetek jel– és jelképrendszerét, 

– a tervezéstől a megvalósításig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a sík– és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 

– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– 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, 
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– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje: 

– a vizuális művészetek területén létrejött értékeket, 

– a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait, 

– a sík– és térbeli művek, alkotás–sorozatok létrehozásának módjait, 

– pontos arányokat és karaktereket rögzítő rajzok, plasztikák készítési módszereit, 

– a fény–árnyék viszonyok törvényszerűségeit, 

– a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit, 

– az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előírásokat. 

 

A tanuló legyen képes: 

– eligazodni a művészettörténet korstílusai között, 

– az adott témák önálló feldolgozására, 

– művészeti ismereteinek alkotó felhasználására, 

– A témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására, 

– konkrét és elvont gondolatok képi–plasztikai megjelenítésére, 

– portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására, 

– a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

 

A vizsga tantárgyai és időtartama 

Vizuális alkotó gyakorlat 

– a vizsgamunka bemutatása 10 perc 

– helyszíni feladat megoldása 180 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a 

tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, 

műfaji 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:  
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– tárgy, tárgyegyüttes,  

– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  

– szobor, térkonstrukció és variációi 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 

anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– tárgy,  

– festészeti, grafikai alkotás,  

– szobor, térkonstrukció  

 

A vizsga értékelése 

A vizuális alkotó gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 

– a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek használata, 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

– sík és térbeli ábrázolási képesség, 

– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 

– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 

– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Munkaasztalok, székek 

Tároló polcok, szekrények, dobozok 

Vizes blokk 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Rajzbakok 

Festő állványok 

Mintázó állványok 

Kéziszerszámok 

Rajztechnikai eszközök 

Rajz–, festő és mintázó eszközök (színes ceruzák, akvarell, tempera akril, kréta, filc, vékony, 

vastag, és széles–lapos ecsetek, szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó) 

Számítógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel 

Fényképező, filmfelvevő eszközök 

Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya 

Munkabiztonsági berendezések 
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Grafika és festészet alapjai 

 

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak 

megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos 

felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív 

tevékenységekhez. 

A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása.  

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

játékos gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal megjelenési formái 

A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 

A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei 

A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

Részlet és nagyítás 

A díszítés sajátosságai 

A nyomhagyás egyszerű technikái 

Kompozíciós alapismeretek 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. Játékos 

felfedezések 

– A vonal mint mozgásnyom 

– Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 

– Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és 

anyagokon 

 

A szín 

– Szín és mozgás 

– Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek 

kifejezése színekkel 
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– Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, 

szivaccsal, széles ecsettel 

– Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 

– Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken 

absztrakt színfoltokkal 

– A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan formájú 

felületeken 

– A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 

 

Felület és forma 

– Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 

– Játékos forma– és felületalakítási kísérletek 

– Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 

– Különböző érzelmi állapotok lenyomata 

 

Felület és textúra 

– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által 

– Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat 

– Különböző felületű, textúrájú anyagok gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti 

csoportosításaik 

– A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása 

– Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) 

– A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép készítése 

 

Minta a környezetben 

– Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása 

– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

 

Díszítés, díszítmények 

– Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó 

motívumokkal 

 

Nyomhagyás 

– Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 

– Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív 

alkotássá tussal, filctollal, festékkel 

 

Kompozíció 

– Képi elemek rendezése 

– Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása monokróm 

festéssel, kollázzsal, egyszerű nyomhagyással 

 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti 

eszközökkel, anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
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– a vonal megjelenési formáit, 

– a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 

– a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, 

– a díszítés sajátosságait, 

– a nyomhagyás egyszerű technikáit, 

– a kompozíciós alapismereteket, 

– az illusztratív ábrázolás alapjait. 

Legyen képes: 

– mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, 

– az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, 

– forma, folt, felület és textúra létrehozására, 

– a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 

– képalkotásra, 

– gyűjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

Vonal a térben 

A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 

A színek és lelki minőségek 

Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei 

A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

A díszítés sajátosságai 

A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 

Egyszerű nyomatok 

A kiemelés 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

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 
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– A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 

– Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 

– Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, 

fonalak) segítségével eltérő funkciójú és hangulatú színes terek megépítése 

– A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 

– Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli 

formákkal, tárgyakkal 

– Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék létrehozása 

– Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 

 

Felület és forma 

– Ellentétek, felületi kontrasztok 

– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 

– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 

 

Felület és textúra 

– Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítási 

lehetőségek 

– A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 

– Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 

 

Minta a környezetben 

– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, 

mintázatok gyűjtése 

– A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 

 

Díszítés, díszítmények 

– Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése 

grafikai és festészeti technikákkal 

 

Egyszerű nyomatok 

– Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír– vagy 

műanyagkarc, sablon átfújással) 

 

Kompozíció 

– A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a különböző művészeti 

ágakban 

– A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, színnel, 

aránnyal, nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel) 

 

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, 
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– a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 

– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 

– a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 

– a díszítés sajátosságait, 

– a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 

– a kiemelés módjait, 

– az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 

 

Legyen képes: 

– vonalvariációk létrehozására, 

– a lelki minőségek kifejezésére, 

– felület és textúra kontrasztok létrehozására, 

– egyszerű nyomatok készítésére, 

– képalkotásra, 

– gyűjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.  

– Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal és a mozgás–változás 

A színek egymáshoz való viszonya 

A színek érzelmi minősége 

Színharmóniák, színkontrasztok 

A forma, folt, felület és textúra kifejező használata 

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 
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– Improvizatív és tudatos vonal– és hangjátékok 

– Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző 

karakterű vonalak, rajzos vonalszövetek készítése 

 

A szín 

– Színfoltok festése zene hangulatára 

– A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége 

– Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése 

– Egy–egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül 

történő átélése, az élmények megfestése 

– Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák 

 

– Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, 

színharmóniák által 

– Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 

– Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belső 

élményeket juttatnak felszínre – különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 

 

A felület 

– Felület és ábrázolási szándék 

– Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal, 

felületalakítási lehetőségekkel változatos műfaji kísérletek során 

– Foltok, folthatárok 

– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítésük 

– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 

 

Textúra képzés 

– Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, szögek) 

változatos textúrájú felületek létrehozása 

– Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 

 

Minta a környezetben 

– Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 

– A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 

 

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 
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– Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi 

elemeinek, szereplőinek átrendezésére 

 

 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és 

festészeti technikákkal (monotípia és kollázs–technika vonalas, festett kiegészítéssel, 

krétarajzzal, karcnyomatokkal) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 

– a színek egymáshoz való viszonyát, 

– a színek érzelmi minőségét, 

– a színharmóniákat, színkontrasztokat, 

– a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 

– a funkció és díszítés kapcsolatát, 

– a dombornyomat készítésének technikáját. 

 

Legyen képes: 

– a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, 

– egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 

– dombornyomat készítésére, 

– a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

Grafika és festészet tanszak – 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.  
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– Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése.  

– Az önállóság kialakítása.  

– A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 

 

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 kifejezőereje 

– 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 
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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 

– 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, 
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– 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 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 
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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 belső 

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  

– A gouache technikájának ismerete 

– A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, műfaji követelményei, az 

anyag– és eszközhasználat specifikumai 

– Egydúcos linómetszet 

– Színes linómetszet kialakítása a dúc továbbvésésével 
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– 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 
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Feladatcsoportok 

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 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 
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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. 

 

 

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 
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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. 

 

B) 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 ösztönözése.  

– A tanuló átíró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és kísérletező 

kedvének fejlesztése. 
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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 

 

Intermédia – kísérletek 

– Installáció, environment és akcióművészet sajátos jegyei 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása 

(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 információsegítő szerepe 
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– 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 végigvitelének 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 az elektronikus művészetek kommunikációs technikái 

Az intermédia, a posztmodern formanyelve 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

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 
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– A térillúzió festésének lehetőségei 

 

Láttatás – képi közlés 

– A látvány (táj) befejezése, újrakomponálása, 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: 
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– különböző anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni, 

– tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben, 

– 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 
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Intermédia – kísérletek 

– Interaktív tér lehetőségei 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása 

(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 

 

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 képviselőit, 

– 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. 
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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 elkészítéséhez nagyméretű filmtér, illetve figura megalkotása 

– Filmtér és filmidő értelmezése a személyes alkotás során 

 

Intermédia – kísérletek 

– Saját személyes üzenet–kísérlet 

– Klasszikus ismeretek összekapcsolása kortárs eszközökkel és megközelítésekkel 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (például: 

idő, 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 
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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, 

– 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. 
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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, 

– 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, 
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– 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) 
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Környezet- és kézműves kultúra tanszak – műhelygyakorlat 

 

A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a kézműves 

tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú ismeretek átadása révén 

a környezettudatos magatartás, az igényes kézműves tárgyalkotás képességének 

megalapozása. Célja továbbá a munkakultúra, a feladattudatos, kitartó munkavégzés 

alapjainak elsajátítatása, azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, 

melyek a tervezéstől a kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú feladat, alkotómunka 

elvégzését. Mindezzel a környezetharmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének, az 

értékteremtés, –megőrzés igényének kialakítása. 

A műhelygyakorlat feladata a környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ széleskörű 

megismertetése, a kézműves tevékenységek szerepének feltárása a mindennapi életben és a 

modern viszonyok közt. A hazai és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő alkotásain 

keresztül megismertetni a tanulókkal a tárgykultúra funkcionális területeit, a felhasználható 

anyagokat, tulajdonságaikat, az alkalmazott eszközöket, használatukat, a készítési 

technikákat, az esztétikai törvényszerűségeket. Feladata emellett az ismeretek alkotó jellegű 

alkalmazásának elsajátítatása, a múlt értékeinek a mai környezet– és tárgykultúrába való 

szerves beépítési lehetőségeinek felismertetése. A hagyományok megismertetésével múltunk, 

népművészeti és iparművészeti örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozás–

tudat mélyítése. Más korok és népek környezet– és tárgykultúrájának megismertetésével a 

látásmód szélesítése, az empátia és a tolerancia kialakítása. Tárgyelemzéseken és a 

tárgyalkotó tevékenységen keresztül, a tárgy, a környezet és az ember viszonyának 

felfedeztetése, a természethez, környezethez való kötődés mélyítése, a helyes felhasználói és 

fogyasztói magatartásformák kialakítása. Az alkotói tevékenységen keresztül a manuális és 

konstruáló képességek fejlesztése, az esztétikai érzékenység és ítélőképesség mélyítése, az 

önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése. A környezet– és kézműves 

kultúra műhelymunka baleset– és környezetvédelmi előírásainak megismertetése. 

Ennek érdekében az oktatás a tanuló életkori sajátosságait figyelembe véve az alapfok és a 

továbbképző évfolyamain egyaránt hangsúlyosan alapoz a gyűjtőmunkára, a rekonstruálás és 

az átírás metodikájára, a kreativitásra. Az elsajátítandó elméleti és gyakorlati témakörök, 

tartalmak komplex szemlélettel, egymással szintézisben lévő rendszert alkotva jeleníthetők 

meg a tanítás folyamatában. Az élményszerű tapasztalatszerzés, az önművelés megalapozása 

érdekében javasolt könyvtár–, múzeum– és kiállítás–látogatások beépítése a műhelymunkába. 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ területeinek bemutatása, a kézműves 

tevékenységek szerepének feltárása. Irányított megfigyelések által élményszerű 

tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A környezet– és kézműves kultúra műhely és a műhelymunka megismertetése.  

– A tárgyalkotás során alkalmazható egyszerű technikák elsajátíttatásával a manuális és 

konstruáló képességek fejlesztése.  

– A felhasználható anyagok, az alakításukhoz szükséges eszközök megismertetése. 

 

Tananyag 

Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
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Környezet és környezetkultúra, tárgy és tárgykultúra 

Természetes és mesterséges környezet elemei, alkotói 

Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgyak szerepe 

Tárgyelemzés alapvető szempontjai 

Ősi, kézműves és ipari tárgyformálás 

A környezet– és kézműves kultúra műhelymunkájának alapjai 

A kézműves tárgyalkotás alapanyagai: a növényi részek, a textilek, a papír, az agyag alapvető 

tulajdonságai, alakításuk egyszerű technikái 

A kézműves tárgyalkotás eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

A tárgyalkotás alapvető fázisai 

Környezetkultúra – természeti környezet, épített környezet: település, lakhely 

Környezettervezés, az ember környezetalakító tevékenysége 

A makettkészítés alapjai 

Ünnepi alkalmak 

A mese világa 

 

Feladatcsoportok 

– A környezet– és kézműves kultúra műhely 

– A környezet– és kézműves kultúra műhely berendezése 

– Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok 

– A műhelymunka rendje 

– A műhelymunka alapvető magatartási és munkavédelmi szabályai 

 

Tárgyalkotási ismeretek 

– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai 

– A tervezés lépései 

– Formák, színek kifejezőereje 

– A tárgyalkotás alapvető fázisai 

– A tárgyak harmóniája, esztétikája 

 

A kézművesség anyagai, technikái 

– A környezet anyagai 

– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 

– Textúrák és faktúrák 

– A növényi részekből készíthető tárgytípusok. Egyszerű tárgyalkotási technikák 

– A textilből készíthető tárgyak köre 

– Textilfestés, mintázás nyomhagyási technikákkal 

– Tárgykészítés a mintázott textilekkel 

– Egyszerű fonástechnikák 

– Papír alkalmazása az alkotótevékenységben 

– Az agyag felhasználása a tárgyalkotásban 

 

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 
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– Településmakettek, épületmakettek, külső terek tervezése, készítése 

– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 

– Alkalmak és szokások 

– Az ünnepek megnyilvánulása a környezet– és tárgykultúrában 

– Alkalmak, szereplők, helyszínek, díszletek, kellékek 

– Tárgykészítés, környezetalakítás az ünnepekhez kapcsolódóan, a megismert anyagok 

felhasználásával 

 

A mese 

– A mese világa 

– Mesehősök – jó és szép, rossz és csúf, fantázialények; jellegzetes helyszínek 

– Típusok, karakterek megjelenítésének lehetőségei 

– Babák, bábok és díszletek készítése 

– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra fő területeit, a tárgyalkotás szerepét, 

– a megismert alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 

– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, 

– a környezet– és kézműves kultúra műhely berendezését, munkarendjét, 

– a környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat legfontosabb munkavédelmi 

tudnivalóit, 

– a lakhelyhez, a meséhez és az ünnepekhez kapcsolódó környezet és tárgykultúra 

alapvető sajátosságait. 

Legyen képes: 

– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 

– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 

– a megismert eszközök megfelelő használatára, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  

– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés jelentőségének 

felismertetése. Irányított megfigyelésekkel élményszerű tapasztalatszerzés biztosítása.  

– 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 
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Használati és díszfunkció 

Kézműves mesterségek: az agyag–, a famunkák, a fonható szálasanyagok, vesszőmunkák és a 

fémművesség alapjai 

Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek 

A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

A tárgyalkotás alapvető fázisai 

Az ember és környezete. A környezetalakítás jelentősége. Középületek, a családi környezet és 

a háztartás 

Lakáskultúra, lakberendezés 

Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben és a 

művészettörténetben 

Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben 

A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 

Feladatcsoportok 

Tárgyalkotási ismeretek 

– A tárgyak formája és funkciója 

– A tervezés lépései, fontosabb szempontjai (szerkezeti megoldások) 

– Az anyag– és technika választás szempontjai 

– Tárgyalkotási műveletek: előkészítő műveletek, a tárgyformálás, díszítés, összeállítás, 

kikészítő és utómunkálatok 

 

A kézművesség anyagai, technikái 

Agyagművesség 

– Az agyag felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 

– Az agyag tulajdonságai, formálhatósága, alakíthatósága 

– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 

– Az agyagmunka eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (tapasztás, formába rakás, felrakás, 

nyomhagyási technikák, rátét) 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 

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) 
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– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 

Lakhely, lakáskultúra, berendezés 

– Az épület szerepe, jellege és berendezése közti összefüggések 

– Középületek, lakóházak. Külső megjelenés, belső terek, berendezés 

– A lakáskultúra elemei, összetevői 

– A tárgyak információhordozó szerepe 

– A lakberendezés szempontjai 

– Bútortípusok, a bútortörténet érdekességei 

– A berendezési tárgyak, bútorok mint jelképek 

– Környezettervezés, makettkészítés, tárgyalkotás a megismert anyagok és technikák 

alkalmazásával 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 
 

A tanuló ismerje: 

– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 

– az agyag, a fa, a vessző, a fonható szálasanyagok és a fém felhasználási lehetőségeit, 

– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, 

– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 

– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit, 

– a lakáskultúra, a lakberendezés alapjait, 

Legyen képes: 

– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 

– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 

– a megismert eszközök megfelelő használatára, 

– az önálló tárgyalkotásra, 

– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 

– a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezésére és megfogalmazására, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

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 
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Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 

A tárgyelemzés szempontjai. A tárgyak esztétikai értéke, minősége 

Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon 

Használati és díszfunkció, reprezentáció 

Újrahasznosítás 

Kézműves mesterségek: a textil, nemez és bőrmunkák alapjai 

Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek 

A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

A tárgyalkotás alapvető fázisai 

Az ember és környezete. Életmód és tárgykultúra, lakhely és munkakörnyezet 

Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a lakáskultúrában 

Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben és a 

művészettörténetben 

Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben 

A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 

Feladatcsoportok 

Tárgyalkotási ismeretek 

– A forma funkció és a díszítés összefüggései 

– A tervezés lépései, szempontjai 

– Az anyag– és technika választás szempontjai, az anyaghasználat és a technika 

összefüggései 

– Az anyagok kombinálásának lehetőségei 

– Tárgyalkotási műveletek az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében: 

előkészítő műveletek, tárgyformálás, díszítés, összeállítás, kikészítő és utómunkálatok 

 

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 
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– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák bőrszállal, díszítés 

nyomhagyással (poncolással, csontozással), lyukasztással 

– Egyszerű lyukasztott, fűzött összeállítások 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 

Az újrahasznosítás 

– Fogyasztói társadalom, felhasználói és fogyasztói magatartás 

– Az újrahasznosítás fogalma, jelentősége a tárgykultúra területén 

– Az anyagok újrahasznosítási lehetőségei 

– A tárgyak újrahasznosítása, funkcióváltás 

– Újrahasznosítási feladatok a megismert tárgytípusokhoz és anyagféleségekhez 

kapcsolódóan 

 

Életmód 

– A környezet, az életmód és a tárgykultúra kapcsolata 

– Jellegzetes munkatevékenységek 

– A munkakörnyezet jellemzői. Környezettervezés munkatevékenységekkel 

kapcsolatban 

– Munkaeszközök készítése 

– Munkafolyamatok megjelenítése ismert anyagok és technikák alkalmazásával 

 

A lakáskultúra– ünnepi alkalmak 

– Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a tárgykultúrában 

– A terítés kultúrája, a teríték elemei és a hozzájuk kapcsolódó szimbolikus 

értelmezések 

– Használati és díszfunkcióval rendelkező tárgyak, díszítési lehetőségek 

– Ünnepi környezet alakítása, tervezése 

– 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, 
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– 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, 

– 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 
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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, 

– 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.  
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– 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 

– 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 
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– 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, 

– 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. 
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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 

– 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 
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– 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 

– Választott technikák alkalmazása a tárgyalkotásban 

 

Bőrműves technikák 
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– 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.  
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– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és 

konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak 

elsajátíttatása, az önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 

 

Tananyag 

Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai és 

díszítőművészete 

A magyar és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő kézműves emlékei: törzsi kultúrák, 

népművészet, népi iparművészet, iparművészet 

A gyűjtőmunka módszerei. Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei 

A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 

Az ember és a tárgyak viszonya. Információhordozó szerep, jelentéstartalom 

Alkalmazott, átalakított és alkotott tárgyak 

Az ember közvetlen szükségleteinek kielégítését szolgáló tárgyak 

A műalkotás mint speciális tárgy 

A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi 

előírások 

A tárgyrekonstrukció szerepe, szempontjai, folyamata 

Az átírás lehetőségei 

Kulturális örökség. Műemlékvédelem, Világörökség 

A természeti környezet és az épített környezet értékei 

A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 

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 
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– Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátítása választott területhez 

kapcsolódóan 

– Tárgytípus, technika, díszítmény – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényekhez 

igazodva 

 

A népművészet 

– A honfoglaló magyarság tárgyi kultúrája 

– A népművészet korszakai: jellegzetes tárgytípusok, alapanyagok, motívum és 

színvilág 

– Tájegységek népművészete. A saját, vagy egy választott tájegység jellegzetes 

tárgykultúrája, díszítőművészete 

– Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátítása a népművészet egy–egy 

korszakához, vagy tájegységéhez kapcsolódóan 

– A népművészet továbbéltetési lehetőségei. A népi iparművészet 

– Régi és mai szerepek. Értékmegőrzés, értékteremtés 

– Hagyományos funkciók, formák, díszítmények és technikák – átírási gyakorlatok, 

tárgyalkotás a mai környezet– és tárgykultúra választott területeire 

 

Az iparművészet 

– A művészettörténeti korszakok jellemzői 

– Az iparművészet kiemelkedő emlékei, alkotói, alkotóműhelyei egyes korszakokhoz, 

kézműves területekhez kapcsolódóan 

– Tárgyrekonstrukció, tárgyalkotások egy választott korszakhoz, vagy egy választott 

művészi kézműves területhez kapcsolódóan 

– Tárgytípus, technika, díszítmény – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényeihez 

igazodva 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

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, 
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– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 

– munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére, 

– az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, 

alkalmazására, 

– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 

– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a 

tapasztalatok alkotó felhasználására, 

– tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 

– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának 

igényeihez igazítva továbbéltetni, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése.  

– A népi iparművészet, a modern és a kortárs művészet jeles példáinak, valamint a 

környezet– és tárgy kultúra modern törekvéseinek bemutatása.  

– A megismert témakörök beépítési lehetőségeinek felfedeztetése a mai környezet– és 

tárgykultúrába.  

– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak 

megismertetése.  

– A gyűjtőmunka és a dokumentálás alapjainak, módszereinek elsajátíttatása.  

– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a 

meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  

– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és 

konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak 

elsajátíttatása, az önkifejezés, önművelés lehetőségének felfedeztetése. 

 

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 
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– Gyűjtőmunka, rekonstrukció, átírás 

– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 

– A design, az ergonómia, a funkcionalizmus szempontjai 

– Funkció – forma, anyag – szerkezet, arány – kompozíció, színdinamika, stílus 

– Makettkészítés, modellezés 

– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 

– Az anyagminőségek kifejezőereje 

– Az anyag– és technika választás összefüggései, társításuk, kombinálásuk lehetőségei 

– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírások 

– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 

 

Múlt, jelen és jövő 

– Modern művészet, kortárs művészet 

– A hagyományos tárgyalkotás sajátosságainak, szimbólumainak megjelenése a modern 

művészetben 

– A környezethez való viszonyulás megjelenése a modern művészet ágaiban 

– A tárgyalkotás és –felhasználás modern művészi értelmezései 

– Az alkalmazott művészetek új útjai 

– Tárgyalkotási kísérletek tetszőleges irányzat jegyében 

 

Ipari formatervezés 

– Az ipari formatervezés sajátosságai 

– Modern funkcionalizmus, ergonómia 

– Formatervezés a környezet– és tárgykultúra ismert és új területein (építkezés, 

lakáskultúra, közlekedés, kommunikáció, műszaki cikkek, csomagolás) 

– 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 
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– A tárgyalkotás területeiről tanultak rendszerezése 

– Az anyagokról tanultak rendszerezése 

– A technikákról tanultak rendszerezése 

– Az esztétikai értékekről tanultak rendszerezése 

– A környezettervezésről, a környezetalakításról, tárgyalkotásról tanultak rendszerezése 

Vizsgamunka készítése 

– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. 

Dokumentálás 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, összetevőit, 

– a környezet és az ember kölcsönhatását, a harmonikus környezetkultúra kialakításának 

szempontjait, 

– a tárgyak helyét, szerepét a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 

– a megismert kézműves tárgyalkotó tevékenységek műfaji sajátosságait, 

kifejezőeszközeit, esztétikai törvényszerűségeit, 

– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 

– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 

– a kézműves tevékenységben alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási 

és társítási lehetőségeit, 

– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 

– 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, 
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– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját 

életében, 

– a kézműves tárgyalkotó tevékenység területeit, azok műfaji sajátosságait, 

kifejezőeszközeit, esztétikai törvényszerűségeit, 

– a kézművességben alkalmazható anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási és 

társítási lehetőségeit, 

– a tárgyalkotás eszközeit, azok szakszerű használatát, 

– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 

– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 

– a magyar népi kézművesség legjelentősebb emlékeit, 

– más korok és népek legjellemzőbb kézműves emlékeit, 

– a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 

– a hagyományos kézműves tárgyalkotó tevékenységek továbbéltetésének, beépítésének 

lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába, 

– a környezet– és kézműves kultúra műhely munkavédelmi teendőit. 

 

A tanuló legyen képes: 

– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek 

alkalmazására, a környezet– és tárgykultúra tudatos alakítására, 

– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 

– munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére, 

– az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, 

alkalmazására, 

– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 

– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a 

tapasztalatok alkotó felhasználására, 

– tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 

– 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 
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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, 

– 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, 
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– 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. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 

Munkaasztalok 

Tároló szekrények 

Vizesblokk 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Kemence 

Tűzhely vagy főzőlap 

Varrógép 

Vasaló, vasalóállvány 

Fényképezőgép 

Festésre alkalmas edények 

Műanyag tálak, kád 

Kézi korong 

Mintázó eszközök agyagmunkához 

Szövőkeret 

Madzagszövő tábla 

Rámák, keretek 

Vágólap 

Ollók 

Kések 

Fűrészek 

Kalapácsok 

Fogók 

Reszelők, csiszolók 

Asztali satuk, pillanatszorítók 

Bőröző satu 

Árak 

Textil– és bőrvarró tűk 

Lyukasztók 

Mintázó és poncoló vasak 

Vonalzók 

Körzők 

Ecsetek 

Munkavédelmi eszközök 

 

  



406 

 

 

Szobrászat és kerámia tanszak – műhelygyakorlat 

 

A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális műveltség 

megalapozása, fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása, 

melyek képessé teszik a tanulót térbeli szobrászati és kerámia tervek, alkotások létrehozására. 

Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás 

átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű alkotómunkára, az 

igényes plasztikai tárgyalkotásra.  

A műhelygyakorlat feladata a szobrászat és kerámia műfaji sajátosságainak megismertetése, a 

feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz szükséges 

anyag– és eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező készségek, 

képességek kialakítása.  

A tárgyformálás hagyományos és új anyagainak, az egyes technológiai eljárások kivitelezési 

módjának és azok alkalmazási területének, valamint a szobrász és kerámia műterem 

felszerelésének megismertetése.  

A munka során használt anyagok és szerszámok takarékos és sokoldalú használatának 

megtanítása, kéziszerszámok készítése. 

A kreatív feladatmegoldások gyakoroltatása a tervtől a kész munkáig. 

A klasszikus szobrászat és kerámia formai megoldásainak és az azoktól való elszakadás 

lehetőségeinek bemutatása. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– Az alapvető szobrászati és kerámiatörténeti, valamint technikai tudnivalók 

megismertetése.   

– A szobrász és kerámia tárgykészítési technikák alkalmazásában való jártasság 

kialakítása  

– Egyszerű mintázó szerszámok elkészítése 

– Egyszerű felrakott és díszített edények készítése  

– Az alapvető mintázási ismeretekhez szükséges készségek kialakítása és fejlesztése 

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy korszakaiban 

Az agyag legfontosabb jellemzői, kezelése, alakítási lehetőségei 

Kerámiatárgy készítésének fázisai, formaadás, engobozás, mázazás munkarendje 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

Ismerkedés a szobrász és kerámiaműhellyel 

– A szerszámok bemutatása, megnevezése 

– Agyag, gyurma, tészta, viasz, nemez – mint plasztikus anyagok – összehasonlítása 

– Egyszerű organikus formák mintázása 

– Állatfigurák mintázása 
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Pozitív–negatív formák megismerése és formálása 

– Faktúragyűjtés, apró természeti formákról (nyomatok készítése) gipsznegatív öntése 

– Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban, megőrzésük: terrakottában, gipszben 

– Monogrampecsét faragása 

 

Felületdíszítés színekkel 

– Masszagyúrás, lapsodrás, kerek és négyzetes síkfelület tagolása engobbal 

– Színes agyagok 

– Színes masszák készítése földfestékekkel,  

– Ritmusgyakorlatok – ékszerkészítés 

 

Plasztikai élménygyűjtés 

– Múzeumlátogatás 

 

Szabadon formálható kerámia 

– Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák – készítése, földfestékkel való díszítése 

 

Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 

– Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész–egész viszonya, pozitív–

negatív formák 

– Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak 

– Relief készítése 

 

Állatábrázolás a különböző művészeti korokban 

– Múzeum– és könyvtárlátogatás 

– Állatrajzolás után mintázás: arányérzék fejlesztő gyakorlat 

– Kicsinyítés–nagyítás 

– Domborműmintázás agyagból 

– Relief és körplasztika készítése állatfigurákkal 

– Üregelt körplasztika készítése 

– Anyagválasztás – agyag, fa, gipsz 

– Mintázófa és szobrászgyűrű készítése 

– Mintázás pozitív–negatív plasztikai elemekkel 

– Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottáról 

– Gipszformába préseléssel sokszorosítás 

– A relief tagolása festéssel, engobozással 

Pozitív, negatív, relief készítése 

– Gipszlap öntése, agyagba, gipszbe való karcolás, felületképzés 

– Negatív ellenpár készítése 

 

Edénykészítés  

– Szabadformálású és felrakott edények készítése 

– Különféle marokedény készítése, azok díszítése nyomhagyással  

– Formára vagy formába rakott intarziaedény 

– Kézi korongon történő edényfelrakás 

 

Értékelés és kiállítás rendezés 

– Az év során készített tárgyak közös értékelése, a szaktanár irányításával 

– Ismerkedés a kiállítás rendezéssel  
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Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

Legyen képes: 

– alkalmazni alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 

– egyszerű edényeket felrakással elkészíteni és díszíteni.  

– életkorának megfelelő szinten megjeleníteni elképzeléseit, agyagban és gipszben. 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– Az alapvető mintázási és edénykészítési technikák alkalmazása 

– A megismert tárgyalkotó eljárás gyakoroltatása, hogy ép tárgyat tudjon létrehozni.  

– Minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítése és használata 

– A plasztilinnel, gipsszel, agyaggal való bánásmód elsajátíttatása  

– Kisebb feladatok önálló megoldására való felkészítés.  

– Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészítés.  

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

Relief és körplasztika 

A kerámiaégetésben rejlő lehetőségek 

A máz, mint védőréteg és színezőanyag 

A gipsz, mint átmeneti, és mint végleges anyag 

Szögletes formák összeépítése, vetemedés, zsugorodás 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 

Pénzérmék, plakettek mintázása 

– Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása plasztilinből 

– Gipszforma vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés 

– Gipsz pozitív öntése, retusálása 

 

Az építészet és a társművészetek kapcsolata 

– Szobrok a közterületeken 

– Makettek készítése  

– Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból  

– Agyagvágó, simító kéziszerszámok készítése  

 

Műterem– és gyárlátogatás 

– Szobrászművész munka közben  

– Üzemlátogatás kerámiagyárban: gipszműhely, nyersgyártó–formázó műhely, 

festőműhelyek, különböző hőfokon üzemeltetett kemencék és a kész termékek megtekintése 
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Felületalakítás  

– Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületen 

– Síkfelület tagolása engobbal (csíkozás, fröcskölés, ecsettel való festés, írókázás ...) 

 

Edénykészítés 

– Síklapokból készített egyszerű fedeles tárgy készítése, díszítése a ritmusgyakorlatok 

alkalmazásával 

 

Korongozás 

– Egyszerű alapformák, azok díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával 

 

Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 

– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

Legyen képes: 

– a megismert tárgyalakítási eljárás birtokában ép tárgyat létrehozni. 

– minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítésére. 

– mintázni és formázni plasztilinnel, gipsszel, agyaggal. 

– kisebb feladatok önálló megoldására. 

– tanári vezetéssel bonyolultabb feladatok elkészítésére. 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– Különböző alapszintű tárgykészítési technikák megismertetése és gyakoroltatása  

– Az önálló megoldási készség kialakítása, különböző plasztikai feladatok (dombormű, 

körplasztika) megoldásával  

– Az alapfogások elsajátíttatása, kisebb hengeres formák korongozásának megtanítása és 

gyakoroltatása 

– Az edényformálás és a mázak használatában való jártasság kialakítása 

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

Képzési lehetőségek megismerése: iskolalátogatás művészeti szakközépiskolában 

Szobrászati technikákat felhasználó szakmák megismerése: épületszobrász, szobrászművész, 

keramikusművész  

 

Műterem látogatás szobrász– és keramikusművésznél 

Alacsony– és magastűzü masszák és azok mázazása, égetése 

Oxidáló és redukáló égetés, kemencék 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
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Feladatcsoportok 

Szobrászat–kerámia gyakorlatok 

– Egyszerű körplasztikák pozitív–negatív öntése 

 

Portré mintázása  

– Vázra épített portré mintázása agyagból 

– A kész fejről 2 feles gipszforma vétel–tanári segítséggel 

– A kiüregelt, kiszáradt agyagfej égetése terrakottára 

– A kiégetett agyagfej patinázása tanári segítséggel 

 

Drót és faelemekkel térkompozíció készítése 

– Az anyagok egymást erősítő hatásának, kifejező erejének tudatos felhasználása 

 

Anyaggyűjtés 

– Edényformák rajzolása, díszítmények másolása, elemzése 

 

Korongozás  

– Egyszerű hengeres formák fölhúzása, a felület tagolása engobbal 

– Egyszerű edényformák korongozása különféle peremmegoldással 

– Fenékszög esztergálása 

– Fedő kialakítása 

 

Fülezés 

– Fülhúzás, felragasztás 

 

Mázas edény készítés 

– Mázazási, kemencerakási gyakorlatok 

– Az égetés figyelemmel kísérése 

 

Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 

– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

– alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 

Legyen képes: 

– önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat (dombormű, körplasztika).  

– kisebb hengeres formát korongozni  

Legyen jártassága az edényformálásban és a mázak használatában 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje: 

– a szobrászat– és a kerámiatörténet fontosabb állomásait, eredményeit,  

– a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, és azok készítőit, 

– a szobor– és kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, 

felhasználási területét, a készítés technikáját,  

– a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 
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– a balesetvédelmi szabályokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 

– az anyagismeret birtokában a célnak legmegfelelőbb eljárást alkalmazni, 

– életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába, 

– a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni, 

– a tárgyakat, az anyag–funkció–forma szempontjai szerint értelmezni, 

– domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni, 

– különféle edénykészítési technikákat alkalmazni, 

– igényesen megoldani a kreatív feladatokat, az elképzeléseket a tervtől a kész munkáig, 

– saját munkáit elemző módon értékelni, rendszerezni, dokumentálni, 

– a helyes munkamenetet, munkavédelmi szabályokat következetesen betartani, 

– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel. 

 

A tanuló rendelkezzen: 

– a plasztikai formálás készségével, 

– saját és más munkájának szóbeli, közösség előtti értékelésének képességével. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama  

Szobrászat és kerámia 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, plasztikai alkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a szobrászat és 

kerámiaművészet, anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, 

megszerzett ismeretét. A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló szobrászati–, 

kerámiatechnikai jártasságát, tudását. 

A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy 

kerámia műfajából.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján 

elkészített alkotás, amely lehet: 

– mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából, vagy bármely 

más anyagból, 

– mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva, 

– drótból, fából, hungarocellből, vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika, 

– felrakással, korongolással vagy egyéb technikával készült tárgy, tárgycsoport.   

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
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B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy, tárgycsoport a szobrászat 

vagy kerámia műfajából.  

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb 

szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszítési technikával 

létrehozott alkotás, amely lehet: 

– figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,   

– korongozott vagy más technikával készített edény, 

– a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy 

ötvözésével készült plasztika. 

 

A vizsga értékelése 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– a szobrászat és kerámia alapvető technikáinak ismerete, gyakorlati alkalmazása, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása és 

használata, 

– az elkészült munka összhangja. 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– A különböző tárgyalkotó eljárások megismertetése és gyakoroltatása alapszinten 

– A tanév során megismertetett új fogalmak megértetése és elsajátíttatása a tanulóval, 

hogy azokat a gyakorlatban helyesen tudja alkalmazni.  

– Rajzi gyűjtés nyomán vázlat és tervkészítéshez szükséges ismeretek elsajátíttatása  

– Felrakással vagy korongolással öblös tárgy elkészítése  

– Az egyszerű gipszforma készítés és sokszorosításhoz szükséges készség, képesség 

kialakítása  

– A szobrász–kerámia tevékenységhez kapcsolódó baleset–, munka– és 

környezetvédelmi szabályok és azok gyakorlati alkalmazásának megismertetése  

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

A fény és árnyék szerepe a plasztikában 

A ritmus 

A geometrikus forma 

A szín jelentősége a szobrászatban és kerámiában 

A stilizálás és a kompozíció fogalma, törvényszerűségei, a jel fogalma 

A díszítmények eredete 

A monogram, a címer 

Könyvtári és múzeumi anyaggyűjtés 

Az agyag összetétele, anyagszerkezete 
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Kerámiatárgy készítésének munkafolyamata – agyaggyúrás, formaadási eljárások, szárítás, 

mázazás égetés rendje 

Égetési alapismeretek 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Szobrászat–kerámia gyakorlatok  

– Kötött és szabad formálás összekapcsolása 

– Préselés agyagból 

– Engobozás, mázazás, égetés 

– Gipszbe vésett monogram tervezése, kivitelezése 

– Különböző anyagok viselkedésének vizsgálata: növekedés–zsugorodás, kemény–lágy, 

kopás–csiszolódás 

– Formaalakító természeti erők megfigyelése, rajzi leképzése 

– Egyszerű szerkezetek építése: drótból, dróthálóból, papírból 

 

Különböző művészettörténeti korokból való padlólapok másolása 

– Gyűjtőmunka alapján padlólap másolás 

– Tervrajz átmásolása gipszlapra 

– Negatív vésés, pozitív gipszöntés 

– Mindkét modellről gipszforma vétel 

– Bepréseléssel a sokszorosítás gyakorlása 

– Engobozás, zsengélő égetés 

 

Tárgyelemzés 

– Az elkészült padlólap elemzése 

– A funkció–forma–anyag és díszítmény megjelenési formáinak értelmezése 

 

Nagyítás 

– Kirándulás során gyűjtött vízkoptatta kavicsok, kövek felnagyításával agyagszobrok 

alkotása 

– Kézzel épített, felrakott formák 

– Színezés engobbal és mázakkal, égetés  

– A felnagyított természeti formák újraalkotása drótból, dróthálóból, papírból 

 

Szabad és kötött formálás összekapcsolása 

– Figurális agyagplasztika kézi korongon felrakott edény részeként való alkalmazása 

– Tervezés és anyaggyűjtés látványszerű rajz segítségével 

 

Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 

– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

– a használat során megismert különböző anyagok tulajdonságait, jellegzetességeit. 

– a szakmához kapcsolódó baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat és a 

gyakorlatban alkalmazza azokat.  

Legyen képes: 
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– alkalmazni alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 

– rajzi gyűjtés nyomán tervet, vázlatot készíteni  

– felrakással vagy korongolással öblös tárgyat (tárgyakat) elkészíteni. 

– a tanév során megismert új fogalmakat a gyakorlatban helyesen alkalmazni.  

– gipszformát készíteni, és tárgyakat sokszorosítani. 

 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– A különböző tárgykészítési technikák megismertetése és gyakoroltatása  

– A tárgykészítés során eltérő mintaszervezési megoldások alkalmazásának 

megismertetése 

– A sorolható csempék és reliefek elkészítésénél a különböző módszerek elsajátíttatása  

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

A stilizálás és kompozíció kapcsolata és törvényszerűségei 

A jel fogalma 

Az emberi lépték – arányösszefüggések 

Az élő test vázszerkezetének egyes részei 

Padlólapok és kályhaszemek, készítése 

Különféle mázazási eljárások – máz alatti, máz feletti festés, sgraffito 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Szobrászat és kerámia gyakorlatok 

– A csontok formáinak vizsgálata, elemzése, mintázása 

– Mintázás előtti nagyítás 

– Tartóváz készítése fémből, drótból 

– Állatkoponya mintázása a plasztika érzékeltetésével 

– Gipsznegatív készítése testrészletről 

– Festett és mázazott padlócsempe készítése 

– Tervezés anyaggyűjtéssel, stilizálás 

 

Tárgyelemzés 

– A tananyaghoz kapcsolódó plasztika elemzése történeti, művészettörténeti keretbe 

foglalva 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

– gyakorlottan alkalmazza az alapvető szobrászati és kerámia technológiai eljárásokat  

Legyen képes: 

– Műalkotások értő elemzésére a stilizálás érdekében 

– A stilizálás érdekében látványszerű rajzok egyszerűsítésére  
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9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– Az emberi lépték és arányösszefüggései alaposabb megismertetése 

– Életnagyságú részlet nagyításának bemutatása és gyakoroltatása 

– Koponya és csontváz alaposabb elemzése 

– Képi redukció és írott szöveg együttesének elemzése és alkalmazásának gyakoroltatása 

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

Természetes és mesterséges szerkezetek viszonya  

– csontváz rajzolása 

– részletkiemelés és nagyítás 

– a nagyítás felhasználása mintázáskor 

– a megmintázott részlet posztamensen való elhelyezése 

 

Stilizálás, deformálás 

– Mozdulatrajzok ruhás alakról 

– Ceruzavázlatok, tanulmányrajzok 

– Kis méretű agyagvázlatok stilizálva, deformálva 

 

Az emberi lépték 

– Gipsznegatív készítése különböző testrészletekről – arcról, kézről 

– Az arányösszefüggések megbeszélése 

Emberi koponya mintázása 

– koponya rajzolása, a forma és szerkezet értelmezése hangsúlyozása 

– koponya mintázása életnagyságban 

– a szobor üregelése, vagy gipszbe öntése 

Gyakorlati feladatok 

– Síkfelület és plasztika kapcsolata 

 

Felületkialakítási gyakorlatok 

– Anyaggyűjtés, díszítménymásolás, elemzés 

– Tervezés anyagban. Adott felület szabad illetve kötött rendszerű plasztikus tagolása 

– Pozitív és negatív viszonylatok kihasználása 

 

Plasztikus padlócsempe 

– Tervezés anyaggyűjtéssel 

– Mintaszervezés, sorolható és terülő díszítmények 

– Tárgykészítés gipsznegatív segítségével 

 

Egyedi relief 

– Organikus forma redukált képi megjelenítése és írott szöveg együttes alkalmazása 

– Lapos vagy magas plasztikájú egyedi megjelenésű dombormű tervezése és készítése 

szabadon választható funkcióra 
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Tárgyelemzés 

– A tananyaghoz kapcsolódó szobor vagy kerámiatárgy elemzése történeti, 

művészettörténeti keretbe foglalva 

– A forma, szerkezet, valamint a funkció és díszítmény megjelenési formáinak 

értelmezése 

 

Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák értékelése, válogatása 

– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

– az emberi test fontosabb arányviszonyait 

Legyen képes: 

– alkalmazni az elsajátított tárgykészítési technikákat  

– organikus formák redukált, jelzésszerű egyszerűsítésére 

– műalkotások értő elemzésére 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– Az alapvető technológiai és szaktörténeti tudnivalók megismertetése úgy, hogy a 

tanuló képes legyen azokat szakszerűen alkalmazni 

– Az alapvető tervezési ismeretek és tárgykészítési technikák elsajátíttatása  

– Az építészeti elemek szobrászati díszítésének és törvényszerűségeinek megismertetése  

– A mintázásban való jártasság fejlesztése  

– Portré és ember figura mintázási készség fejlesztése 

– A használati funkcióra való tárgytervezés alapelveinek a megismertetése  

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

Az emberi figura, mint a szobrászat tárgya 

Az emberi alak megjelenítése a különböző kultúrákban 

A figura és környezet összefüggései a plasztikai formálás szempontjából 

A töredék, a torzó problémája a művészetekben 

Az épített tér és a szobor kapcsolata művészettörténeti példákon 

Kőedény– és porcelángyárak  

A formatervezés jelentősége 

Egyedi kortárs kerámia, 

A sorozatgyártással korongon készült edény összehasonlítása forma, anyag, szerkezet, 

szilárdság szempontjai szerint 

Korongolt edény díszítésének lehetőségei: zsinórozás, plasztikus dombormű, csíkozás, 

sgraffito, fröcskölés, fésűs dísz, holdazás, ecsettel való festés, írókázás  

Elektromos, gáz–, koksz– és olajtüzelésű kemencék 

A redukció különböző formái – feketeedény, porcelánégetés, raku  
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Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Portré mintázás 

Rajzi előtanulmányok – fejrajz  

 Római portré rajzolása 

– Vázkészítés, mintázófa, mintázó gyűrű készítése 

– Mintázás, római portré másolása 

 

Szobrászati díszek készítése építészeti elemekhez 

– Ornamentika rajzolása és mintázása (másolat) 

 

Torzó mintázása agyagból 

– Krokizás modell után 

– Vázlatok, tanulmányrajzok 

– Vázkészítés drótból, vasból, fából 

– Mintázás agyagból 

– Gipszforma vétel szilikon betéttel 

– Pozitív öntése gipszből 

– Múzeumi, könyvtári előtanulmányok, aktrajz, kroki modell után 

– Vázkészítés vas, fa, drót felhasználásával 

– 1/2–es méretben tömeg–szerkezet téri viszonyok figyelembevételével alak mintázása 

– Egy kiválasztott részletről gipsz formavétel 

– Látogatás kőszobrász műteremben 

 

Felületdíszítési gyakorlat 

– Anyaggyűjtés, díszítménymásolás, elemzés 

– Az elméletben megismert díszítőtechnikák gyakorlása 

– A begyakorolt technikák valamelyikének alkalmazásával önálló vonal–, folt–ritmusok 

kialakítása síkfelületen 

 

Szögletes edény és díszítménye 

– Különböző rendeltetésű és formájú, egymással harmonizáló szögletes edény–együttes 

kialakítása összeépítéssel, díszítése a fenti technikák alkalmazásával 

 

Korongozott edény és díszítménye 

– Különböző profilú korongolt tálféleségek készítése, díszítése festéssel, mázazással 

– A tervezést megelőző anyaggyűjtés kapcsán kompozíciós alapesetek rajzos elemzése 

 

Edényrészek kialakítása 

– Préselt fül készítése kétfeles forma segítségével 

– Korongozott csőr összeépítése az edénytesttel, a fül felragasztása 

– Értelmező rajzok készítése pl. kiöntőedény esetére 

 

Díszítményvariációs gyakorlat 

– Azonos formájú és méretű korongozott tárgysorozat díszítési variációi 

 

Tárgy együttes készítése 

– Azonos formavilágú, harmonikus tárgy együttes tervezése, elkészítése kézműves 

eszközökkel 
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– Az elképzelt darabok látványszerű megjelenítése rajzban 

 

Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 

– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

– a szobrászat és a kerámia klasszikus műfajait. 

– a használati funkcióra tervezett tárgyak formai problémáit  

– az építészeti elemek szobrászati díszítésének törvényszerűségeit.  

Legyen képes:  

– gyakorlottan alkalmazni az elsajátított tárgykészítési technikákat alapszinten. 

– Műalkotások értő elemzésére 

Rendelkezzen alapvető tervezési ismeretekkel. 

 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje: 

– a szobor– és kerámiakészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét, 

– a szobrászat és kerámiaművészet klasszikus műfajait, történetük fontosabb állomásait, 

– a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon, 

– egyes tárgytípusok formái és rendeltetése közötti összefüggéseket, 

– a forma és díszítmény összhangjának jelentőségét, 

– a szobrász és kerámia műterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok 

előírásszerű kezelését, 

– a műalkotás és a környezet összefüggéseit a megformált tárgy és enteriőr 

viszonylatában, 

– a legfontosabb munkavédelmi teendőket.  

 

A tanuló legyen képes: 

– munkájában a szaktárgyi és személyes kompetenciáit felhasználni,   

– a műtárgyakat elemezni rendeltetés, forma és díszítmény szempontja szerint, 

– ismereteit, pozitív élményeit a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 

– a szobrászat és kerámia hagyományos anyagait használni, 

– a szobrászat és kerámia segédanyagait (gipsz, plasztilin, szilikon…) alkalmazni, 

– a szobrászatban és kerámiában használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, 

simító, gipszelő szerszámok…) előállítani, 

– a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámokat és gépeket használni, 

– a feladatnak megfelelő váz– és tartószerkezetet összeállítani, 

– tervezett, igényes munkát végezni, 

– önállóan tervezni az anyag–funkció–forma egységében, 

– terveit látványszerű és formaértelmező műhelyrajzban megjeleníteni, 

– a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a tervet megvalósítani, 

– a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani, 

– a természeti és mesterséges formákat megmintázni, átírni, 

– domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni, 
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– különféle edénykészítési technikákat alkalmazni, 

– a célt és az eredményt összevetni, 

– biztonsági és balesetvédelmi előírásokat betartani. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  

A gyakorlati vizsga időtartama 

– 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, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A terv tükrözze a tanuló gondolati 

tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készségét, a szobrászat és a kerámia 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét.  

A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló szobrászati és kerámia technikákban elért 

jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

 

1. A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy 

kerámia műfajából.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján 

létrehozott alkotás, amely lehet: 

– mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából vagy bármely 

más anyagból, 

– mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva, 

– drótból, fából, hungarocellből vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika,   

– felrakással, korongolással vagy egyéb technikák kombinációjával készített tárgy, 

tárgycsoport,   

– épületkerámia vagy épületszobrászati díszítőelem. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy, tárgycsoport a szobrászat 

vagy kerámia műfajából.  

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb 

szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszítési technikával 

létrehozott alkotás, amely lehet: 

– figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,   

– korongozott vagy más technikával készített edény, 

– a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy 

ötvözésével készült plasztika, 

– mintázott építészeti díszítőelem. 
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2. A szóbeli vizsga tartalma: 

– az elkészített tárgy bemutatása, 

– a szobrászat és kerámia anyagai, eszközei, műfajai, 

– szobrászatban és kerámiában alkalmazott technikák, 

– a szobrászat és kerámia művészettörténeti stíluskorszakai, 

– a szobrászat és kerámia legjelentősebb alkotásai, alkotói,  

– a szobrászat, a kerámia és az építészet kapcsolata, 

– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 

 

A vizsga értékelése  

A gyakorlati vizsga értékelése 

– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, absztraháló 

kifejező készség, 

– tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség, 

– formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete, 

– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 

– a szobrászati és kerámia technikák és eljárások alkalmazásának szintje, 

– felületkezelési eljárások ismerete, 

– díszítési eljárások ismerete, 

– 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 
 

Mintázó állványok 

Mintázó szerszámok 

Faragó szerszámok (gipszhez, fához, kőhöz) 

Kéziszerszámok különböző segédanyagok megmunkálásához 

Munkaasztalok 

Agyagos láda 

Korong (láb–, gépi, kézi korongok) 

Kemence (fatüzelésű, elektromos, gáz–, vagy olajfűtésű) 

Kemence tartozékok 

Hőfokmérő–, szabályozó műszer 

Szárítóberendezés vagy szárítópolc 

Keverő és tároló edények 

Kéziszerszámok, festékező, mázazó eszközök  

Kisgépek 

Tároló szekrények 

Mérőeszközök 

Gipszműhely–felszerelések, gipszformák 

Vizes blokk 

Egyéni védőfelszerelések 

Munkabiztonsági berendezések 

Környezetvédelmi berendezések  
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A szakközépiskola iskola nevelési programja 
 

A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

Célunk a színművészeti, vagy színművészethez kapcsolódó ágazatok elvárásainak megfelelő 

magas műveltségű, kiemelkedő szaktudású, kommunikatív, kreatív színészek képzése, 

továbbképzése, hallgatóink számára pedig szakmai, és lehetőség esetén egzisztenciális 

perspektíva nyújtása.  

Korszerű szakmai és részben az általános műveltséget is növelő ismeretanyagot közvetítünk 

és hozzájárulunk a szakma színvonalas gyakorlásához nélkülözhetetlen munkaszokások 

kialakításához, a szakmaszeretet alapjainak lerakásához. 

Az iskola céljai 

Az intézmény valamennyi dolgozójával és diákjával kapcsolatos elvárásként fogalmazzuk 

meg a feladatok színvonalas megoldása iránti igény és készség megerősödését. Célunk egy 

olyan állapot elérése, amelyben mindenki saját és a környezete sikereinek érdekében 

munkálkodik, tudásának bővítésére és képességeinek fejlesztésére törekszik. 

A szakképesítés megszerzésére való felkészítés során gondot fordítunk az elhelyezkedési 

esélyeket növelő készségek kialakítására, illetve azok továbbfejlesztésére. 

Ugyanakkor feladatunknak tekintjük azt is, hogy tanulóinkat felkészítsük további 

tanulmányok folytatására: akár egy második szakma megszerzésére, akár a tanulmányok 

szakirányú felsőoktatási intézményben történő kamatoztatására. 

Tanulóinkkal a képzés ideje alatt meg szeretnénk ismertetni azt a társadalmi, kulturális, 

tudományos és művészeti környezetet, ahol majd az általuk, vagy segítségükkel létrehozott 

alkotások megvalósulnak. Ezzel kívánjuk elérni, hogy tanulmányaik befejezése után 

tájékozottan és alkotó módon tudjanak az alkotó- és munkafolyamatokba bekapcsolódni. 

Iskolánk többek között célul tűzi ki, hogy tanulóinkkal megismertesse Európa és a világ 

különböző művészeti áramlatait, látókörüket szélesítse, képessé tegye őket kapcsolatok 

létesítésére külföldön élő művészekkel, a társművészetekkel, ezzel lehetőséget teremtve a 

világ művészeti áramlataiba történő aktív bekapcsolódásra. 

Az iskola célja és feladata a szakmai képzés folyamatos megújítása, a magas minőségi 

színvonal biztosítása, sokoldalúan képzett szakemberek nevelése, számunkra a piacképes 

tudás biztosítása. 

Célunk, hogy a képzés eredményeképpen a tanulók rendelkezzenek olyan általános és 

szakmai elméleti, illetve gyakorlati tudással és képességekkel, amelyeknek birtokában 

alkalmassá válnak a képzettségüknek megfelelő munkakör szakszerű, önálló betöltésére. 

Feladatunk, hogy tanulóinkat megismertessük a művészetek és ezen belül elsősorban az 

előadó-művészet személyiségfejlesztő és értékközvetítő szerepével, meg kívánjuk mutatni, 

hogy a kultúra és a művészetek napjainkban szinte soha nem tapasztalt mértékben járulhatnak 

hozzá a nemzeti öntudat megerősítéséhez. 

A képzés végére rendelkezniük kell a szakszerű és hatékony munkavégzéshez, a jó 

kapcsolatteremtéshez szükséges képességekkel (kommunikatív képesség, szervező képesség, 

önelemző és értékelő képesség, kreativitás). 

Alakuljon ki és fejlődjön a munkavégzésükkel kapcsolatos igényesség, viselkedésükben pedig 

az őszinteség, a becsületesség, a társaikat, a partnereket és a nézőket megbecsülő 

felelősségteljes magatartás. 

Végső célunk olyan oktatási intézmény működtetése, amely a hazai oktatási piacon 

eredményesen veszi fel a versenyt a hasonlóan színvonalas képzést biztosító iskolákkal. 

Képzési céljaink az alábbi szakképzéseinkben valósulnak meg: 
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GYAKORLATOS 

SZÍNÉSZ  Színházi és 

filmszínész szakmairány 

2 1/13, 2/14 

A mindenkor 

hatályos 

Alapító Okirat 

szerint 

55 212 01 

 

SZÍNÉSZ II. 

Szakképesítés-ráépülés 
1 1/15 

A mindenkor 

hatályos 

Alapító Okirat 

szerint 

 

Felvehető maximális tanulólétszám: 

Esti munkarend szerinti oktatásban: A mindenkor hatályos Alapító Okirat szerint 

 

Nevelő munkánk célja: 

Az iskolában folyó nevelés és oktatás egymástól elválaszthatatlan tevékenységek: a magas 

színvonalon végzett szakképzés nem képzelhető el értékek, magatartási és viselkedési normák 

átadása, az életviteli és munkakultúra alapelemeinek lerakása vagy továbbfejlesztése nélkül. 

Az iskolában folyó nevelőmunka értékközpontú. Az értékek létrehozásában és 

érvényesítésében teret kapnak: 

 az emberi együttélés általánosan elfogadott szabályai 

 a polgári társadalom normái 

 az egyetemes és nemzeti kultúra értékei 

Ezek szerves egységet képeznek, működésük egy időben jelenik meg. Az iskolai 

nevelőmunka célja olyan értékek közvetítése illetve megerősítése, amelyek egyrészt a tanulók 

személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben 

történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is 

pozitív hatást gyakorolnak. 

Nevelési folyamatainkban az alábbi értékek közvetítését tekintjük alapvetőnek: 

Pedagógiai humanizmus 

Az iskola céljából is fakadóan hangsúlyt helyez a pedagógiai humanizmus teljes körű 

érvényesülésére, a tanulók jogainak tiszteletben tartására. A tanulóközpontúság iskolánk talán 

legfontosabb alapelve. 

A kiugróan tehetséges diákok továbbfejlődését egyéni művészi elképzeléseit minden 

lehetőség szerint segíteni kell. 

Szabadság, tolerancia 

Célunk, hogy nevelési- oktatási tevékenységünk során úgy biztosítsuk tanulóink szabadságát 

úgy, hogy közben érvényre jusson a tolerancia.  

Az iskolai kötelezettségek teljesítése nem sértheti a tanulók személyiségi, cselekvési 

szabadságát, családi és magánélethez való jogát. Ez az elv megnyilvánul az oktatás 

menetének minden fázisában és az értékelésben is.  

Művészi beállítottsága miatt sok tanuló az átlagosnál érzékenyebben reagál a környezet 

hatásaira, éppen ezért elengedhetetlen az iskola részéről a toleranciára, egymás 

személyiségének, munkájának a megbecsülésére nevelés. Egészséges versenyszellem 

kialakításával meg kell akadályozni az egymással szemben megnyilvánuló sértő rivalizálást. 

Az egyéni bánásmód mellett fokozottan ügyelni kell arra, hogy egyik diák se legyen 
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fontosabb, kivételesebb a másiknál a tanárok, az iskola számára. Minden tanulóval éreztetni 

kell, hogy fontos, értékes egyéniség, hogy az értékelés alapja konkrét, általuk is ismert norma. 

 

Az esztétika, mint érték 

„az esztétikum átélt elsajátításának hatására az ember képes felülemelkedni saját személyes 

világán, és megtisztulva, magasabb szintre emelkedve már egy nagyobb közösség, a polisz 

tagjaként szemléli önmagát.” (Arisztoteles) 

Köztudott, hogy az esztétikum koncentráltan a művészetekben van jelen, így természetes, 

hogy művészeti iskolánk minden megnyilvánulásában ezt az értékeket igyekszik képviselni. 

 

 

Felelősség 

Mindannyian (oktatók és diákok) felelősek vagyunk önmagunk, egymás és az iskola 

egészének fejlődéséért, az iskola értékeinek, jó hírnevének megőrzéséért, a vállalt, vagy ránk 

bízott feladatok felelősségteljes elvégzéséért. A nevelőtestület tagjai személyes 

példamutatással, illetve megfelelő pedagógiai eszközökkel és módszerekkel segítik a tanulók 

helyes szemléletének kialakítását. Az iskola felelőssége, hogy a tanulók tanulmányi 

munkájukról megfelelő tájékoztatást kapjanak. A tanulók felelőssége, hogy az információk 

birtokában képességeiknek megfelelően megfeleljenek a követelményeknek. 

 

Teljesítmény 

Az iskola nagyra értékeli a kiváló teljesítményt. A teljesítmények következetes értékelésével 

motiválja a jobb eredmények elérését. Az iskola figyelmet fordít arra, hogy az egyén 

képességeit kibontakoztathassa és hasznosíthassa közösségi és társadalmi szinten is. Az 

iskolai értékelés alapja az egyenlő elbírálás elve. 

Nevelő munkánk eszközrendszere 

 A nevelési feladatok az általánosan preferált társadalmi értékek átadása és a tanulók 

értékválasztási beállítottságának fejlesztése mellett a szakmai etikai normák megismertetésére 

is irányulnak. 

 Elvárás az iskola valamennyi dolgozójától a következetes értékközvetítés, az iskola 

működési rendjének és fegyelmének biztosítása és megtartása.  

 Különösen fontos, hogy az oktatás nyílt és bizalom teli légkörben folyjék, a csoport 

minden tagja számára követhetően, a visszakérdezés lehetőségével kell megtartani az elméleti 

tantárgyak előadásait. Érthetővé kell tenni elméletből és gyakorlatból egyaránt a kitűzött 

feladatokat és az értékelés szempontjait. Az elméleti és gyakorlati tárgyakból egyaránt arra 

kell törekedni, hogy a tanulók minél több művészeti alkotással ismerkedhessenek meg 

személyes élményen keresztül vagy a technikai eszközök segítségével.  

 A csoportlégkört, a feladattudatot, a közösséghez tartozás érzését kell erősíteni. 

 A foglalkozások szervezésében a differenciált foglalkozás elvének kell érvényesülnie, 

ezáltal biztosítva minden tanuló számára az optimális fejlődés lehetőségét. 

Az iskola oktató-nevelő tevékenységében folyamatosan érvényesíteni kell az alábbi általános 

értékeket: 

 becsületesség, nyíltság, őszinteség, 

 kulturált viselkedés: figyelem, tapintat, jó modor, 

 hazafiság és egészséges lokálpatriotizmus, 

 egészséges életmód, 

 a környezet védelme, 

 szellemi és fizikai igényesség, 

 humanizmus és tolerancia a másság iránt, 

 szakmaszeretet, 
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 szorgalom és kitartás, 

 fegyelmezett, pontos és hibátlan munkavégzés, 

 önálló, problémaorientált gondolkodás, 

 kreativitás, 

 mások érdekeinek tiszteletben tartása, egymás megbecsülése. 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az iskola pedagógiai munkájának egyik alapvető célja a tanulók személyiségének minél 

teljesebb kibontakoztatása.  

A nevelési folyamat olyan eszköz, amely személyiségformáló erővel hat. E folyamat egyik 

sarkalatos pontja az értékközvetítés, amely közösségfejlesztő és egyéni személyiségfejlesztő 

funkciót tölt be. A személyiségfejlesztés alapvető feladata a személyiség ösztönző 

funkciójának fejlesztése, a magasrendű szükségletrendszerek kialakítása, az értékközvetítés, 

amely az iskolában a nevelés és oktatás együttes hatásával valósulhat meg.  

Az iskolai nevelés beágyazódik a képzésben résztvevők tevékenységének folyamatába, az 

egyén konstruktív életvezetésére irányul, s új, fejlesztő jellegű magatartásformák, kiépítését 

célozza meg. 

A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kipróbáló 

öntapasztalás folyamata is, amelyben arra építünk, ami a személyiségben adott. Az ismeretek 

és az értékek közvetítése csak a személyiség kibontakoztatásával párhuzamosan történhet. 

 

A személyiségfejlesztés kiemelt területei: 

 Értékorientáció 

 Igényszint kialakítása 

 Aktivitás 

 Motivációs bázis kialakítása 

 Közösségi jelleg 

 Önállóságra nevelés 

 Fegyelmezettség kialakítása 

 Kreativitás 

 Énkép, önértékelés, önismeret kialakítása. 

 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. Tehát nem 

passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel 

teljesülése adja a legnagyobb esélyt a diákoknak: 

 ha az egyén integrálódik a közösséghez (családhoz, iskolához) 

 ha a változó terheléshez és a gyakorlati munkavégzéshez, annak környezetéhez is 

alkalmazkodni tud 

 ha individuális önállóságát megőrzi 

 ha megteremti az összhangot a biogenetikai, fizikai, lelki és társadalmi lehetőségei 

közt 

 

Az iskolának jelentős szerepe van abban, hogy a tanulók a fent említett feltételeknek 

megfeleljenek, és ezáltal egészségüket megőrizhessék. A korszerű egészségnevelés az 

egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartoznak például a következők:  

 az egészséges táplálkozás 

 az aktív szabadidő eltöltés 

 a lehetőség szerinti mindennapos testmozgás 
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 a személyi higiéné 

 a lelki egyensúly megteremtése 

 a harmonikus párkapcsolat ideáljának kialakítása 

 a családi életre való nevelés 

 a családtervezési módszerek ismertetése 

 az egészséges és biztonságos környezet kialakításának igénye 

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülése stb. 

Iskolánk az egészséges életmódra nevelés terén az alábbiakat kiemelten fontos feladatként 

kezeli: 

 Minden eszközzel biztosítjuk a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az 

eredményes tanulás előfeltételét. 

 Megteremtjük a pedagógusok, az egészségügyi szakemberek, a szülők és a diákok 

együttműködésének feltételét. 

 Biztosítjuk az egészséges környezetet, súlyt helyezünk az iskolai egészségnevelésre. 

 

Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

Fontosnak tartjuk a nem hagyományos egészségnevelő felvilágosítást, és egészségnevelési 

programunk keretében ennek alkalmazására is törekszünk, de tekintettel diákjaink életkorára 

ezt csak szigorúan önkéntes alapon tudjuk elképzelni, semmiképpen nem a kötelező óratervi 

tanórák keretében. Ennek a módszernek jellemző vonása, hogy nem egyoldalú 

ismeretátadáson alapul, hanem a folyamat a fiatal felnőttek aktív és személyes bevonásával 

történik. 

Fontosnak tartjuk és alkalmazzuk ugyanakkor, a hagyományos felvilágosítást is, mert az így 

kapott információk helyes döntésekhez és az életvezetés helyes alakításához vezethetnek. 

(Például a világ számos országában nagyon jó eredményhez vezettek azok az egészségnevelő 

kampányok, melyek a dohányzás veszélyeire, a helyes táplálkozási szokásokra és a 

mozgásban gazdag életmódra hívták fel a figyelmet.). 

A pszichés vagy más családi, szociális problémákkal küszködő tanulók számára az 

iskolaorvos, az osztályfőnökök, vagy akár az igazgató is egyéni segítséget nyújthat. 

A speciális egészségügyi problémákhoz, a szexualitást érintő kérdések megvitatásához orvost, 

szexuál-pszichológust, drog-szakértőt kérünk fel, aki kész a felmerülő konkrét problémák 

megválaszolására is. Biztosítani igyekszünk az ezt igénylő diákok számára a négyszemközti 

beszélgetés lehetőségét. 

A tanórai keretben megoldott fejlesztések részletes tartalmi és módszertani tervei a tantárgyi 

programjainkban rögzítettek. 

 

Egészségnevelési céljaink megvalósítása 

 Konzultációk, beszélgetések, viták (elektronikus és tradicionális), vitakészség 

fejlesztés.  

 Közös sprottevékenységek, 

 Néhány tantárgynak van csatlakozás pontja az egészségfejlesztéshez az alábbiak 

szerint: 

o Elsősegélynyújtás, újraélesztés 

o Munka, környezet és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása, 

minősítése, kezelése és a hulladékok szeletív gyűjtése. 

o Tanulástechnikai tréning 

o Munkaerőpiaci ismerek, álláskeresési technikák 

o Viselkedéskultúra 

o Pszichológia 

o Kommunikáció, tárgyalástechnika 
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Egészségnevelési programunk kialakításánál figyelembe véve a célcsoportot és a képzések 

kimeneti céljait azt fogalmaztuk meg mottóként, hogy végső soron elérni kívánjuk, hogy 

tanulóink életpályájuk során testben és lélekben kiegyensúlyozott, a változó társadalmi 

igényekhez alkalmazkodni tudó, kreatív állampolgárok legyenek. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 A diákok ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát  

 Ismerjék fel a vészhelyzeteket  

 Tudják az egyes sérülések élettani hátterét, várható következményeit  

 Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat  

 Segélynyújtással, élettannal, anatómiával kapcsolatos alapfogalmak megismerése  

 Képességfejlesztés  

 A tanulók kapjanak bepillantást a mentőszolgálat felépítésébe és működésébe  

 Készség szinten sajátítsák el mikor, és hogyan kell mentőt hívni  

 Alakuljon ki együttműködés a középiskola és a mentőszolgálat között  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

A Gyakorlatos színész és Színész II. szakképzés központi programja, több gyakorlati órában 

tartalmazza a „Munka és balesetvédelem” című tantárgyat, mely a szakmai vizsga részét is 

képezi. 

Ennek a tantárgynak oktatásában kiemelt jelentőségű az elsősegélynyújtás, különös tekintettel 

a szakmában gyakrabban előforduló esetek vonatkozásában. 

A tantárgyat képzett szakemberek oktatják, akik a képzés során az alábbi kompetenciák 

fejlesztését tűzték ki célul: 

 Probléma felismerés; 

 Gyors és szakszerű cselekvés  

 Embertársaink iránti érzékenység;  

 Bajba jutottakkal szembeni együttérzés 

A kötelező tanórai oktatást lehetőség szerint kiegészítjük oktatóanyagok vetítésével illetve 

külső helyszínek (pl. mentőállomás) látogatásával. 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, morális 

tényezőkön túl a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek. 

Az osztályközösség  

Az iskola a társadalmi szintű oktatás közösségben történő, szervezett intézményi formája. Az 

iskolai közösség általában olyan tág, hogy az egyén már nem tudja az egészet átlátni, 

figyelemmel kísérni. Emiatt fontos a kisebb közösségek, nevezetesen az osztályközösségek 

létrehozása, működtetése. Az osztályközösség ugyanis az egyén számára már átlátható, 

mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy valamilyen szerepe, feladata legyen benne, hogy 

megismerhessen másokat, hogy együttműködhessen másokkal. Minden iskola számára fontos 

hogy az osztályközösségek ne csak adminisztratív egységek legyenek, hanem valóban 

közösségként működjenek, hiszen a tanulók idejük jelentős részét itt töltik, így fejlődésük 

szempontjából meghatározó ennek légköre, szellemisége. A diákok viselkedésformáinak 

alakulására az osztályközösség igen nagy hatással van, a tanulók itt kialakuló 

kapcsolatrendszere életre szóló lehet. 

 

 



428 

 

 

A közösségfejlesztés koordinátora az osztályfőnök 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó az osztályfőnök szerepe, aki indirekt és 

direkt irányítással képes a közösséget formálni. Különösen fontos a szerepe a problémák 

felismerésében és azok kezelésében. Ő tölti be a híd szerepét a diákok, az osztályban tanító 

tanárok és (még ennél a korosztálynál is) szükség esetén a család között. Fontos a szerepet 

játszik abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni a tanuló támogatásába, mennyire képes 

közelíteni az iskola és a család értékrendje. Az osztályfőnöknek kell felismerni a tanuló 

problémáit, érzékelnie kell az esetleges deviáns eseteket, és meg kell találnia a problémák 

megoldásához vezető helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma megoldásában 

segítségére lehetnek. 

Az osztályközösség feladatai: 

 valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 

 az egyéni értékek felismerése, 

 egymás tiszteletben tartása, 

 egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban, 

 a másság elfogadása, tolerancia, 

 társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 

 mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

 

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások 

Tekintettel arra, hogy az iskola művészeti vagy művészeti ágakat kiszolgáló képzéseket kínál, 

elengedhetetlen, hogy a tantárgyak bizonyos témájának feldolgozását, a követelmények 

teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti 

intézményekben, előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel 

– ha az költségekkel is jár – önkéntes. 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy 

csoportosan használják. 

 

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

Diákönkormányzat 

Intézményünkben a tanulóközösségek (osztályok) élve törvény adta jogaikkal 

diákönkormányzatot hozhatnak létre. Ebben az esetben az iskola vezetősége és nevelőtestülete 

a diákönkormányzat bevonásával szándékozik megvalósítani az egyes szakmák elméleti és 

gyakorlati területeinek iskolánkon belüli összehangolását, a közösségi munka és 

felelősségvállalás fejlesztését valamint a csapatmunkában rejlő lehetőségek kiaknázását. 

A Diákönkormányzatot be kívánjuk vonni a 

 a szakmai rendezvények tanulók általi megszervezésébe és lebonyolításába, 

 iskolai szakmai napok szervezésébe, 

 sportnapok, vetélkedők szervezésébe és lebonyolításába 

 külföldi tanulmányutak szervezésébe és lebonyolításába. 

 

A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

Szabadidős foglalkozások  

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy különféle szabadidős programokat szervez. (táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, táncos rendezvények). A szabadidős rendezvényeken való részvétel 

önkéntes. 
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Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az 

osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervez(het)nek. 

 

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 az elméleti és gyakorlati órákra való felkészülés, 

 a tanulók írásbeli feladatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 részvétel a különbözeti-, felvételi, osztályozó és szakmai vizsgák lebonyolításában, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 kérdező-, javítótanári feladatok ellátása a szakmai vizsgákon,  

 részvétel az iskolai kulturális, és egyéb programok szervezésében, 

 osztályfőnöki, és diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 részvétel a tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények 

megszervezésében, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, szakmai vizsgával 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 Tehetséges tanulóinkat ösztönözzük a színházi előadásokon, művészi produkciókban 

való részvételre. 

 A szakmai képzés magas színvonalának biztosításával kívánjuk elérni, hogy tehetséges 

diákjaink a felsőoktatásban tanulhassanak tovább. 

 Minden tanulót igyekszünk eljuttatni a képességei által megengedett legmagasabb 

szintre.  

 Törekszünk a tehetség minél korábbi felismerésére, utána pedig gondozásra.  

 Vállaljuk a tehetségek erkölcsi nevelésével, személyiségfejlesztésével járó pedagógiai 

problémák kezelését. 

 El akarjuk érni, hogy a tanulóink részt vegyenek országos, fővárosi és kerületi 

kulturális, előadásokon, bemutatókon.  

 Támogatjuk őket abban, hogy pályázzanak a számukra meghirdetett témakörökben, 

melyek a tehetségkutatás és a képességek további fejlesztésének hatékony eszközei lehetnek. 

 

A tehetséggondozás formái. 

 Figyeljük a pályázati felhívásokat, s a pályázatokon való egyéni részvételre is 

ösztönözzük diákjainkat. 

 A szabadidős tevékenységek is tág teret adnak arra, hogy a tehetséges diákok 

képességeiket kamatoztassák. 

 Különböző iskolai kulturális versenyeken és rendezvényeken megmutathatják és 

fejleszthetik tehetségüket. 

 A későbbiekben a diákok érdeklődéséhez igazodó tevékenységi formákat is 

készek vagyunk bevezetni. 

 

A készségek kialakítása. 

A kommunikációs és együttműködési készségekkel kapcsolatos feladatok túlmutatnak egy 

szaktárgy keretein. Valamennyi a képzésben közreműködő pedagógus és szakember alapvető 

feladata figyelemmel kísérni és segíteni, személyes példamutatásával erősíteni a tanulók 

fejlődését. 

A döntési készség kialakítására és fejlesztésére a tanulók életkori sajátosságait és helyzetüket 

figyelembe véve nagy súlyt kell helyezni. Az éppen felnőtté vált fiatal minél gyakoribb 

döntési helyzetbe hozása és a döntések közös értékelése személyiségfejlődésének fontos 

eleme. A döntési helyzetek sorát kínálják a megfogalmazható szakmai elméleti és gyakorlati 

problémák, a tanulónak az iskola közösségi életében való részvétele. 

A szakmai készségek kialakításának döntő terepe a gyakorlati oktatás (ide értve a tanórai 

keretekben végzett gyakorlást is). Figyelembe kell venni, hogy a szakmai és 

vizsgakövetelmények által meghatározott “alkalmazási” vagy teljesítményképes “tudás” 

szintje az elsajátítás készség- vagy ahhoz közelítő szintjét jelenti. Miután a szakképzésben 

különösen jelentős az ismeretanyag gyakorlati alkalmazására való felkészültség, minden 

alkalmat meg kell ragadni az ezirányú fejlesztésre. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

Iskolánk képzési struktúrájából fakadóan komoly képességfelméréssel járó felvételi vizsga 

után kerülnek be az intézménybe a tanulók. A felvételi célja a tehetségek kiszűrése. A 

képzésből következik, hogy tanulási kudarccal küzdő tanulók nem tudnak ezen a pályán 

sikerrel érvényesülni, így célunk nem a felzárkóztatás, hanem a helyes életpálya 

megtalálásának támogatása. 
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A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

A képzési feladatnak megfelelően 18-22 életév közötti fiatalokkal foglalkozunk. A képzési 

szerkezetünknek megfelelően rövid időt, 3 évet töltenek iskolánkban, ezért a kötelező iskolai 

oktatás rendszerében sajnos egyre gyakrabban előforduló - beilleszkedési, magatartási 

nehézségekkel küzdő fiatalok problémáival kapcsolatos - pedagógiai feladatok klasszikus 

formájukban ritkán merülnek fel tevékenységünkben. 

Arra viszont készülünk, hogy a művészi beállítottságú tanulók az átlagosnál érzékenyebben 

reagálnak a környezeti hatásokra. Éppen ezért alapelvünk, hogy az iskola, amely emberségre, 

toleranciára akar nevelni, tanúsítson megértő magatartást olyan tanulói iránt is, akik az 

átlagosnál nehezebben kezelhetők. Intézményünk feladata a nehézségek azonnali felismerése, 

diagnosztizálása, a szükséges terápiák kidolgozása. 

Ebben az osztályfőnök szerepe nagyon fontos, valamint az, hogy a tantestület többi tagja is 

támogassa őt. A probléma kezelésében az együttműködés, a közös álláspont, az elfogadó 

nevelési attitűd kialakítása döntő jelentőségű. 

Felmérjük diákjaink szocializáltságának szintjét, igyekszünk legfontosabb személyes 

jellemzőiket megismerni, és ennek megfelelően dolgozzuk ki a velük való foglakozás 

módszereit. 

A segítségnyújtás megfelelő formáit minden diákunk esetében meg kell találni, és ha 

szükséges, szakembert – például pszichológust – is be kell vonni. Ennek érdekében kiemelt 

feladatunknak tekintjük a gyermek- és ifjúságvédelmi háttérintézményekkel (például 

családsegítő szolgálatok, pedagógiai szolgáltató intézetek) való kapcsolatépítést és - tartást, 

melynek keretében lehetőséget teremtünk a folyamatos szakmai konzultációra. 

 

Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

Tanulóink életkora miatt speciális az iskola ezzel kapcsolatos feladata. Elsődlegesen az 

egészséges életmódra való nevelésre és a drogmegelőzésre helyezzük a hangsúlyt. 

Megvalósítását az „Egészségnevelési és környezeti nevelési program” tartalmazza. Az 

ifjúságvédelmet intézményünk kiemelt feladatának tekinti. Az iskola vezetése minden 

segítséget megad ahhoz, hogy diákjaink tanulmányaikat megfelelő körülmények között 

végezhessék. A tanári közösség vallja, hogy a tanulási folyamat akkor a leghatékonyabb, ha a 

diák testi és mentális fejlődése biztosított, az egészségnevelés szerves része oktatási 

programunknak.  

Az intézmény egészségnevelési programja végigkíséri a tanulók életkori sajátosságait, 

igazodik testi, mentális fejlődésükhöz. Kiemelt figyelmet fordítunk a káros szenvedélyek 

kialakulásának megelőzésére, ezen felül is nagy hangsúllyal a drog prevencióra. 

Feladatunknak tekintjük, hogy diákjainkban alakuljon ki a felelős, önmagukért és másokért 

érzett gondolkodó magatartás. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Tanítványaink szociális háttere igen szélsőséges képet mutat. Munkánk tervezésénél 

figyelembe kell vennünk a szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró családban élő, a már 

önállóan kollégiumban, esetleg albérletben élő tanulóink lehetőségét és igényeit is. 

Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében: 

  Anyagi támogatás lehetőségeinek kiaknázása 

  Az önművelés igényének kialakítása. 

  A tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása. 

  Praktikus ismeretek elsajátíttatása. 

  A mindennapi élethez szükséges készségek kialakítása. 

  Családi életre és egészséges életmódra nevelés. 
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Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

Az intézmény tanulói a törvény adta lehetőségekhez mérten részt vesznek az iskola 

döntéseinek folyamatában. Ezt a diákkörök es a diákönkormányzat keretei között tehetik meg. 

Az intézményben diákkörök es diákönkormányzat működhet. Diákkör létrehozását minimum 

15 fő tanuló kezdeményezheti. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai 

diákkörök alakíthatók. 

A Diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok 

szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. 

A Diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a 

nevelőtestület az eves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. 

Az iskolai döntéshozatali folyamatban a Diákönkormányzat véleményét minden esetben ki 

kell kérni: 

  az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

  tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

  ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

  házirend elfogadása előtt. 

A tanulók nagyobb közössége – a tanulói létszám minimum 25% - a – véleményt formálhat az 

őket érintő kérdésben. Amennyiben egy adott ügy minimum ezt a tanuló létszámot érinti, ki 

kell kérni a Diákönkormányzat véleményét a döntés előtt. 

A véleményeket, észrevételeket minden estben a Diákönkormányzat juttatja el az 

iskolavezetésnek, írott formában a Diákönkormányzat vezetőjenek aláírásával. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

Intézményünkben minden osztály maximum 2-2 tagot delegálhat az iskolai 

Diákönkormányzatba. Ezek a tagok képviselik az osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az 

őket érintő fontos kérdésekről, társaik véleményének kikérése után gyakoroljak a 

véleményezési jogot es vezetőt választanak maguk közül, aki kapcsolatot tart 

iskolavezetéssel. 

A véleményeket, észrevételeket minden estben a Diákönkormányzat juttatja el az 

iskolavezetésnek, írott formában a Diákönkormányzat vezetőjenek aláírásával. 

 

A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

Tekintettel arra, hogy a szakközépiskola tanulói 18-22 éves nagykorú, felnőttek, ezért 

iskolánkban szülői közösség nem működik. Ennek ellenére a tanulók beleegyezésével, rajtuk 

keresztül az iskola megkeresi a szülőket minden olyan esetben, ami a szülőket érdekelheti (pl. 

vizsgaelőadások, bemutatók). 

Az iskola kezdeményezi a tanulónál a szülő bevonását minden olyan esetben, amikor a tanuló 

továbbhaladása veszélybe kerül, és a tanulóval folytatott megbeszélések eredménytelenek.  

 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

A vizsgaszabályzat célja 

A vizsgaszabályzat célja, hogy szabályozza a Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola és 

Művészeti Szakközépiskola tanulóinak a tanulmányi idő alatt leteendő vizsgáinak rendjét és 

meghatározza a vizsgadíjakat.  

Továbbá meghatározza az intézménnyel jogviszonyban nem álló olyan tanulók jogait és 

kötelességeit, akik fel- vagy átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az 

intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 
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A vizsgaszabályzat hatálya 

A vizsgaszabályzat hatálya az Akadémia képzéseiben középiskolai tanulói jogviszony 

keretében résztvevő tanulókra, az oktatókra, osztályfőnökökre, valamint az Akadémia 

dolgozóira terjed ki. 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

 szakmai vizsgára 

vonatkozik. 

 

Az értékelés rendje 

A képzésben résztvevő valamennyi oktatóra kiterjedő értékelési rendszer következetes 

alkalmazása kötelező. Az osztályozásban a hagyományos ötfokozatú skála alkalmazandó, az 

egyes fokozatokhoz rendelt világos és átlátható követelményekkel: 

 

Írásbeli feladatok: 

 100 – 91 % 5 (jeles) 

 90 – 75 % 4 (jó) 

 74 – 61 % 3 (közepes) 

 60 – 51 % 2 (elégséges) 

 50 – 0 % 1 (elégtelen) 

A fentiektől csak abban az esetben lehet eltérni, ha az adott szak szakmai- és 

vizsgakövetelménye eltérő (magasabb) határokat szab meg és a tantárgy közvetlenül 

kapcsolható a záróvizsga számonkéréséhez. Erről azonban a szaktanár köteles írásban 

tájékoztatni a tanulókat a képzés megkezdését követően. Az írásbeli feladatlapokon fel kell 

tüntetni az értékelés ponthatárait. 

 

Szóbeli feleletek: 

5 (jeles): önállóan, esetleg kisebb segítőkérdésekkel előadott ismeretanyag, logikus és 

hiánytalan válaszok, kiemelkedő tudás. 

4 (jó):  összefüggően, jól felépített ismeretanyag, az összefüggések kis hányadára a 

tanuló csak tanári segítséggel emlékszik, megbízható tudás. 

3 (közepes): a tanuló összefüggő feleletre nem képes, a tények többségét felsorolja, az 

összefüggések kisebb hányadát segítő kérdések alapján felismeri, nem felel összefüggően. 

2 (elégséges): nehézkesen és igen hiányosan előadott ismeretanyag, a tények többségét segítő 

kérdésekkel fel tudja idézni, de azokat rendszerezni, magyarázni, közöttük összefüggéseket 

feltárni nem képes a tanuló. 

1 (elégtelen): elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények 50 %-át sem tudja még segítő 

kérdésekkel sem felidézni a tanuló 

 

Gyakorlati tantárgyak értékelése 

A gyakorlati tananyagegység osztályzata a félév során a szorgalmi időszakban a 

foglalkozásokon mutatott folyamatos teljesítmény adható. Gyakorlati tananyagegység 

osztályzatának megszerzéséhez vizsgát előírni nem lehet.  

A gyakorlati tananyagegység osztályzata ötfokozatú lehet, amelyet legkésőbb a félév utolsó 

hetének végéig a szaktanár a gyakorlati vizsgalapra.  

Az a tanuló, aki az órák 30%-nál többet hiányzik vagy szorgalmi időszakban nem teljesítette a 

tanulmányi követelményeket és ezért nem osztályozható, osztályzatát csak írásbeli kérvénye 
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és az eljárási díj befizetése után, osztályozóvizsga keretében vagy vizsgabizottság előtt a 

szorgalmi időszak teljes anyagából beszámolva teheti le a félév utolsó hetében, a tantestület 

javaslata alapján. Ennek pontos időpontját a titkárság határozza meg.  

Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyv készül. A vizsga után az oktatónak kell a vizsgalapra, 

bejegyezni az érdemjegyet.  

 

A kötelező szakmai gyakorlat értékelése 

A kötelező szakmai gyakorlat értékelése osztályzattal történik. A titkárság által kiadott 

tájékoztatóban szereplő határidőre a tanuló köteles beadni a szakmai gyakorlatáról szóló 

írásos beszámolót és a gyakorlatvezetője értékelését.  

E két dokumentum alapján a végső érdemjegyet az iskola gyakorlatvezető szaktanára adja. A 

gyakorlati oktatásvezető az érdemjegyet bejegyzi a naplóba. 

Ha a tanuló a kötelező szakmai gyakorlatot önhibájából nem teljesítette, vagy elégtelen 

minősítést kapott és ezt az arra kijelölt határidőig nem pótolta, illetve nem javította ki, a 

szakmai gyakorlatot meg kell ismételni. A szakmai gyakorlat eredményes teljesítéséig a 

tanuló nem jelentkezhet a szakmai vizsgára, illetve tanulmányait nem folytathatja. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák ütemezése, a vizsgaidőszak 

Az egyes tananyagegységek lezárásakor vizsga szervezhető. Ebben az esetben a 

tananyagegység érdemjegye az évközi érdemjegyekből és a vizsgajegyből tevődik össze a 

szaktanár által előre meghatározott arányban. A vizsgáztatási szándékot az oktató köteles az 

igazgatóval egyeztetni, és a tananyagegység oktatásának megkezdésekor a hallgatókkal 

közölni. 

Szorgalmi időszakban gyakorlati tananyagegység osztályzata és beszámoló jegy szerezhető. 

Vizsgázni a szorgalmi időszakban nem lehet. 

Vizsgát tenni a szorgalmi időszakot követően a vizsgaidőszakban a titkárság által 

meghatározott vizsgaidőpontokban lehet.  

A vizsgaidőpontok a képzési időszakhoz hasonló heti beosztással úgy kerülnek 

meghatározásra, hogy a tanulók vizsgáikat arányosan elosztva tehessék le és a sikertelen 

vizsgákat módjukban álljon megismételni az adott vizsgaidőszakban. Vizsgán részt venni 

előzetes jelentkezés alapján lehet. 

Az a tanuló, aki önhibáján kívül és igazolt okból (pl. hosszantartó betegség miatt) nem tud az 

adott vizsgaidőszakban vizsgát tenni, írásbeli kérelemre az igazgató engedélye alapján az 

adott vizsgaidőszakot követő vizsgaidőszak előtti hónapban (áprilisban), és az adott szorgalmi 

időszakot megelőző hónapban (augusztusban) pótolhatja vizsgáit. Vizsgakötelezettségeinek 

teljesítéséig feltételesen beiratkozhat, de ha vizsgái sikertelenek, tanulmányait nem 

folytathatja. 

Betegséget (baleset, kórházi kezelés, szülés stb.) kivéve áprilisi és augusztusi 

vizsgaidőszakban csak javító vizsga (egy adott tárgyból tett sikertelen vizsga első alkalommal 

történő javítása) vagy ismétlő javító vizsga (a tárgyból tett sikertelen javító vizsga 

megismétlése) tehető.  

Az áprilisi és augusztusi vizsgaidőszakban teljesített vizsgák mindegyike – betegség miatti 

első alkalmat kivéve – eljárási díj befizetése mellett kezdeményezhető. 

 

Vizsgaszabályok, a vizsgáztatás rendje 

A vizsgák szóban és/vagy írásban is lefolytathatók. A vizsgáztatás módjáról, a 

követelményrendszerről a tantárgyat oktató tanár a félév 1. hetében (a tantárgy oktatásának 

megkezdését követő héten) tájékoztatja a tanulókat.  

A tanuló köteles megjelenni a kitűzött időpontban a vizsganapon. A vizsgáról történő 

igazolatlan távolmaradás esetében a vizsgalapra „nem jelent meg” bejegyzést kell tenni. Ha a 
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titkárság igazoltnak tekinti a hiányzást, a vizsgalapon az érdemjegy mező üresen hagyásával 

„igazoltan távol” megjegyzést tesz. 

Sikertelen vizsga vagy igazolatlan távolmaradás esetén a vizsgáztató köteles az elégtelen 

osztályzatot a vizsgalapra bejegyezni. 

Az elégtelen osztályzat javítása esetén a vizsgáztató az új jegyet a javító-vizsgán vezetett 

vizsgalapra és az indexbe is bejegyzi. A továbbiakban csak a kijavított jegyet kell figyelembe 

venni. 

Igazolatlan távolmaradás esetén a tanuló a vizsgát az első javító-pótló vizsgára kijelölt napon 

pótolhatja, és úgy kell tekinteni, mint aki az első javító-vizsgáját teszi. Nem gyakorolható 

méltányosság annak a tanulónak az esetében, aki a javító-pótló vizsga napján sem jelenik meg 

és távolmaradását három munkanapon belül nem igazolja.  

Aki neki fel nem róható és igazolt okból (baleset, kórházi kezelés, szülés stb.) nem tudott a 

vizsgán megjelenni, és távolmaradását orvosi igazolással, vagy más hitelt érdemlő módon a 

vizsganapot követő három munkanapon belül személyesen, faxon stb. igazolja, az a vizsgát 

pótolhatja a javító-pótló vizsgákra megállapított napon. Ez az érintett tanuló számára az első 

vizsganap. A javító-pótló vizsgákra megállapított vizsganapon tett első vizsga 

eredménytelensége esetén az intézménynek gondoskodnia kell egy további javítóvizsga nap 

kitűzéséről. 

Vizsgahalasztást a tanuló a vizsga napját megelőző munkanapon 12 óráig kérhet abban az 

esetben, ha a másik vizsgaidőpontban nincs létszámkorlátozás. 

Minden vizsgát a képzés helyszínén kell megtartani. A vizsgák zavartalanságáért, nyugodt 

légköréért a vizsgáztató a felelős. Az írásbeli vizsgán a tanulók felügyeletéről és a vizsga 

szabályos lebonyolításáról az oktató gondoskodik. Minden vizsgán vizsgalap készül, melynek 

eredeti példányát az iskolából elvinni tilos. 

Az a tanuló, aki egy tantárgyból az adott vizsgaidőszakban kétszer elégtelen vizsgát tett, 

írásban kérvényezheti a 3. lehetőséget (ami már 2. utóvizsgának számít) az eljárási díj 

titkárságon történt befizetése után a következő vizsgaidőszak előtt (áprilisban vagy 

augusztusban) a titkárság által megszervezett időpontban vagy teljesítheti ugyanazon 

vizsgaidőszakban. Egy tantárgyból két utóvizsga lehetséges. 

Ha a vizsga kizárólag írásbeli részből áll, az oktató köteles a dolgozat értékelése után a tanuló 

számára egyszeri betekintést biztosítani és a hibákról felvilágosítást adni. Írásbeli és szóbeli 

elemből álló vizsgánál az egyszeri betekintés jogát csak a szóbeli vizsga megkezdése előtt kell 

biztosítani. Az egyszeri betekintés időpontját az oktató és a titkárság együtt határozza meg. 

A tanuló a képzés ideje alatt az eljárási díj megfizetése mellett egyszer kérheti méltányossági 

kérelemmel egy tantárgyból a 4. vizsgalehetőségét. Erről az igazgató dönt.  

Vizsga esetén az oktató a tanulónak a szorgalmi időszakban nyújtott teljesítménye alapján 

értékelést vagy osztályzatot ajánlhat meg. A megajánlott értékelést (osztályzatot) a tanuló 

nem köteles elfogadni, a vizsgára történő jelentkezéssel automatikusan kérheti a vizsgára 

bocsátását. 

 

Sikeres és sikertelen vizsgák megismétlése, tantárgyismétlés és a hozzájuk kapcsolódó 

eljárási díjak 

Gyakorlati tananyagegység osztályzatának pótlása 

Ha a tanuló gyakorlati jegyét a szorgalmi időszakban nem szerezte meg, (az órák számának 

30%-nál többet hiányzott vagy egyéb ok miatt) akkor annak pótlása fizetési kötelezettséget 

von maga után a fizetendő eljárási díj az intézmény által tanév elején kiadott „Eljárási díjak” 

dokumentumban található. 

 

 

 



436 

 

 

Beszámoló pótlása 

Ha a beszámolóval záródó tantárgy érdemjegyét a szorgalmi időszak alatt a kijelölt 

időpontban a tanuló nem szerezte meg, akkor annak pótlása fizetési kötelezettséget von maga 

után a fizetendő eljárási díj az intézmény által tanév elején kiadott „Eljárási díjak” 

dokumentumban található. 

Vizsgaidőszakonként korlátlan számú utóvizsgán vehet részt a tanuló, azonban tantárgyanként 

maximálisan két utóvizsga lehetséges. A tantárgyanként második és minden további utóvizsga 

az intézmény által tanév elején kiadott „Eljárási díjak” dokumentumban található eljárási díj 

megfizetését követően kezdhető meg. 

Betegséget (baleset, kórházi kezelés, szülés stb.) kivéve áprilisi és augusztusi 

vizsgaidőszakban csak javító vizsga (egy adott tárgyból tett sikertelen vizsga első alkalommal 

történő javítása) vagy ismétlő javító vizsga (a tárgyból tett sikertelen javító vizsga 

megismétlése) tehető.  

 

Szakmai vizsga 

A tanulmányi és vizsgakövetelményeinek maradéktalan teljesítése esetén a tanuló szakmai 

vizsgára bocsátható. A szakmai vizsga részeit és azok követelményeit a szakképesítésnek a 

tanulmányok megkezdésének időpontjában hatályos szakmai és vizsgakövetelményei 

tartalmazzák, lebonyolításának szabályaira a mindenkor hatályos rendeletben foglaltak a 

mérvadóak. 

A jelölt akkor kaphat szakképesítést, ha minden vizsgarészből megfelelt. 

Az első vizsga ingyenes. A szakmai utóvizsgára (ismétlő-vizsgára) jelentkező tanulónak az 

írásbeli, gyakorlati-szóbeli vizsgára fizetendő eljárási díja az intézmény által tanév elején 

kiadott „Eljárási díjak” dokumentumban található. 

 

Az osztályzat meghatározása a moduláris képzésben 

A moduláris felépítésű szakmai és vizsgakövetelmények alapján szervezett iskolai rendszerű 

képzésekben modulzáró vizsgát nem kell szervezni. Az utolsó szakképző évfolyam 

eredményes elvégzése egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével, ami a szakmai 

vizsgára bocsátás feltétele.  

Az év közbeni érdemjegyek alapján a tanuló osztályzatot a modul részét képező 

tananyagegységekre/tantárgyakra kap. 

Félévkor a félévi értesítőbe a tananyagegység/tantárgy érdemjegyei alapján kerül 

megállapításra a félévi érdemjegy. 

Tanév végén az év közbeni összes érdemjegy alapján kell megállapítani a 

tananyagegység/tantárgy osztályzatát. 

 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Tekintettel a képzés jellegére tanév közben, illetve magasabb évfolyamba csak nagyon 

kivételes esetben veszünk át hallgatót. Ekkor is a jelöltnek alkalmassági vizsgán kell 

bizonyítania rátermettségét. 

A nem szakmai tananyagegységek esetén lehetőséget biztosítunk a tantárgy 

beszámíthatóságára az alábbiak szerint:  

 Ha a tanuló érettségi utáni képzésben (pl. felsőoktatási intézményben megkezdett és 

abbahagyott tanulmányok) tanulta valamelyik tantárgyat (tananyagegységet). s ebből jó (4) 

vagy jeles (5) osztályzata volt, a tantárgy tanulása alól kérheti felmentését. Az 

osztályfőnöknek benyújtott kérelemhez csatolni kell a hivatkozott bizonyítvány fénymásolatát 

és a szaktanár írásbeli állásfoglalását. 
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 Amennyiben a tanuló valamely más intézményben kezdte meg szakképzési 

tanulmányait, előzetes tudásának felmérése után bekapcsolódhat intézményünk formális 

képzési folyamatába. 

 

A felvételi eljárás különös szabályai 

A szakközépiskola iskolai rendszerű nappali tagozatos képzésének tanulója lehet minden 

olyan magyar állampolgár, aki 

 rendelkezik az adott szakképesítés képzési programjában előírt iskolai előképzettséggel 

(nevezetesen érettségivel) valamint  

 aki az adott évben nem tölti be a 22. életévét. 

Az esti munkarend szerinti oktatásban nincs életkori megkötés. 

A jelentkezőknek szakmai felvételi vizsgán kell részt venniük, melynek feltételeit, időpontját 

az iskola a szokásos módon, honlapján teszi közzé az adott tanévkezdést megelőző 

márciusban. A felvételi eredményéről az iskola tájékoztatja a jelentkezőket.  

 

Az iskola környezeti nevelési programja 

Környezettudatosságra nevelés 

"A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának 

folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai 

környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és 

hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét 

érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód 

kialakítására. " 

 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 

szokásrendszer megalapozása; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet 

megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a 

társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

 

Az iskolai környezet 

Feladatunk a mindennapi iskolai élet „fizikai” és szellemi környezetének átalakítása a 

környezeti nevelési program szellemében. Fontos megtervezni az iskola mindennapi életének 

ezernyi mozzanatát, s azt, hogy ezeken keresztül hogyan válhat az iskola környezet-baráttá, 

miképpen alakíthatja az ott dolgozók és tanulók életmódját környezet-tudatosabbá. 

Ehhez járulhatnak hozzá az alábbiak  

 anyag- és energiatakarékos iskolaüzemeltetés és ezt példázó tanórai mozzanatok  

 pedagógusok, dolgozók példamutatása, melyhez a munkaköri leírások megfelelő 

megszerkesztése is hozzájárulhat  

 a szelektív hulladékgyűjtés következetes megvalósítása  

 termek, folyosók és az udvar zöldítése, a tantermek organikus díszítése  

 élősarok (növények) kialakítása, gondozása  

 a tömegközlekedési eszközök, a kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése  

 az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb kihasználása (faliújság, 

iskolaújság, iskolarádió, helyi média)  
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A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban  

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak a képzési struktúrából adódóan különböző 

tanórán kívüli tevékenységek szervezésével valósíthatóak meg. lehetőség szerint meghívott 

előadók segítségével szervezünk olyan programokat, melyek erősítik tanulóinkban a tudatos 

fogyasztói magatartást.  

Tanórán kívüli tevékenységek:  

 előadások,  

 rendezvények  

 

 

 

 

Szakmai program 

 

 

A szakképzés alapelve: 

Szakképzésünk középpontjában az európai szintű szakképzési rendszer kialakítása, és ezáltal 

a hazai munkaerő nemzetközi versenyképességének fokozása áll. 

A korszerű szakemberképzés fontos elemei: 

 a legfrissebb ismereteket közvetítése diákjaink számára 

 rugalmas alkalmazkodás a munkaerő-piaci igényekhez 

 szoros kapcsolattartás és együttműködés a kulturális élet szereplőivel (kulturális 

intézmények, kamarák, munkaügyi központ) 

A szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések a szakképesítésért 

felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények alapján, szakmai 

elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzés az iskolában folyik. A gyakorlati képzéshez a 

szükséges felszerelések és eszközök az iskolában rendelkezésre állnak. 

A képzés általános követelményei: 

 Az eltérő adottságú, motivációjú tanulók felzárkóztatása 

 Az egyéni fejlődési ütemhez igazodó differenciált komplex képességfejlesztés 

A tanulók nevelése-oktatása során kialakítandó képességek, készségek: 

 Az önálló, elsősorban szakmai téren folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunka 

 Ismeretek önálló megszerzése, összefüggések felismerése 

 Az egészség, az emberi környezet és természet megóvásra irányuló felelősségérzet 

 

A gyakorlati oktatás rendje 

 Az intézmény vállalja a tanulóknak az OKJ, illetve a szakmai és vizsgakövetelmények 

által előírt mennyiségű és terjedelmű, a képzési folyamat egészére meghatározott arányú 

szakmai gyakorlati oktatását. Súlyt helyez arra, hogy az egyes tárgyak anyagába épített 

gyakorlati tudnivalók elsajátításához a szükséges tárgyi-technikai feltételek mindenkor 

rendelkezésre álljanak. Ugyanakkor arra törekszik, hogy a szakmai gyakorlati órák bizonyos 

hányadát az adott szakmában elismert tevékenységet folytató kulturális/művészeti 

környezetben adja le. Amennyiben erre – a fogadókészség függvényében – csak korlátozottan 

lesz lehetősége, úgy a gyakorlati órák egy részét az iskolai környezetben kell megvalósítani. 

 Összefüggő szakmai gyakorlat szervezésére együttműködési megállapodás alapján kerül 

sor a fenntartó alapítvánnyal, amely vállalja a tanulók gyakorlati foglalkoztatását. 

 A szakmai gyakorlati oktatás egyéb feltételeit és követelményeit illetően a Szakképzési 

törvény előírásai az irányadók. 
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzéke; a célok megvalósításának feltételrendszere 

 

Személyi feltételek 

Az iskola élén – a Köznevelési törvényben foglalt feltételeknek megfelelő, az előírt felsőfokú 

iskolai végzettséggel, valamint vezetői gyakorlattal rendelkező - igazgató áll. Munkáját, 

igazgatóhelyettes és iskolatitkár segíti. 

A szakmai tantárgyak oktatását szakirányú felsőfokú végzettségű, az egyes szakképesítések, 

illetve az adott képzési forma sajátos igényeinek megfelelő tudással rendelkező, a szakmában 

gyakorlattal bíró szakemberek látják el – munkaviszonyban, megbízásos vagy vállalkozási 

szerződéses jogviszonyban. 

 

Tárgyi feltételek 

Az intézmény számára a szükséges tárgyi-technikai feltételeket a székhelyen a fenntartó 

garantálja.  

 

Az oktatók számára biztosított tárgyi feltételek 

Az oktatók számára a székhelyen tanári szoba áll rendelkezésre. Itt az oktatói munkát segítő 

dokumentumok, személyes használatú eszközök tárolására zárható szekrényrészt biztosít az 

intézmény.  

A tanítási órákra való felkészülés segédeszköze a tanári szobában található számítógép, illetve 

az épületben több helyen is működő sokszorosító gépek. 

 

Finanszírozási feltételek 

A képzés finanszírozásának forrása a központi állami támogatás. Ennek mindenkori összegét 

a hatályos Költségvetési törvény tartalmazza. Az alapképzésen felüli szolgáltatásokért a 

hallgatók térítési díjat fizetnek.  

 

Hazai és nemzetközi kapcsolatok 

Az intézmény – zavartalan és jogszerű működése érdekében – messzemenően jó kapcsolatok 

kialakítására törekszik a tevékenységével kapcsolatos hatósági és törvényességi felügyeleti 

jogkörrel rendelkező, illetve a szakképzés irányítását és koordinálását ellátó államigazgatási 

szervekkel, főhatóságokkal, kamarákkal. 

Iskolánk nagy súlyt fektet a kulturális, művészeti intézményekkel megvalósuló széleskörű 

kapcsolatok kialakítására és azok kölcsönösségi alapú fejlesztésére. Arra törekszünk, hogy 

tanulóinkat minél nagyobb létszámban és időtartamban megismertessük a valóságos 

művészi/alkotó környezettel és ezúton is gondoskodjunk a szakképesítést szerzett fiatal 

szakemberek elhelyezkedési lehetőségeinek javításáról.  
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Helyi tanterv 

 

A képzési folyamat jellemzői 

 

A Szakközépiskolánk érettségi utáni szakképzést folytató intézmény. Képzési alapelvünk, 

hogy felnőtt fiatalokat tanítunk nem pedig tantárgyakat. 

Képzésünk alapja a szakképesítéssel nem, de középiskolai érettségi bizonyítvánnyal már 

rendelkező fiatalok nappali és esti, iskolai rendszerű szakképzése előadóművészi 

szakirányban.  

Meghirdetett szakmák 

Az államilag elismert végzettséget adó képzés a tanulmányi időt követően, sikeres szakmai 

vizsga esetén a növendékek számára a Gyakorlatos színész emelt szintű szakképesítést 

indítjuk a 2013-14-es tanévtől, melyre a Színész II emelt szintű ráépülést választhatják végzett 

hallgatóink. Évfolyamonként és munkarendenként 1 vagy 2 osztályt indítunk. 

 

Célok 

 A képzés célja, feladata, olyan ismeretek átadása, amelyek alkalmazásával a 

növendékek alkalmassá válnak előadói feladatok ellátására, színházi- és filmszerepek 

színvonalas megformálására. 

 A szakmai képzés gyakorlatorientált, közvetlenül is használható ismereteket nyújtson. 

A képzési programok kialakítása során, az általános követelményeken túl figyelembe vettük a 

leendő munkaadók szakmai szempontjait is. 

 A kurzus végén minden tanulók az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) előírásának 

megfelelő szakmai vizsgát tegyen, a vonatkozó szakmai – és vizsgakövetelményeknek 

megfelelően. 

 A konkrét szakképzés mellett a tanulók idegen nyelvi (angol vagy német) képzésben 

részesülnek. 

 

Gyakorlati képzés 

 A gyakorlati képzés iskolánk jól felszerelt helyiségeiben folyik.  

 Az összefüggő szakmai gyakorlatot együttműködési megállapodás keretében töltik le a 

hallgatók. 

A szaktárgyak tartalmát és az elsajátíttatásukra fordítható javasolt időkereteket a 

kerettantervek tartalmazzák. Az iskola ezeket az előirányzatokat tekinti a képzések alapjának.  

Az időkeretek tekintetében arra törekedtünk, hogy az egy-egy szakképesítés megszerzésére 

felkészítő oktatás eredményességét garantáló időtartam minimumát határozzuk meg.  

Kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások meghatározásának elve 

A kötelező tárgyak körének kijelölése a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott 

szakmai és vizsgakövetelményeken, illetve a kerettanterveken alapul. 

  

A konkrét óraszámokat az évenkénti tantárgyfelosztásban határozzuk meg." 

 A szabadon választható tantárgyak kiválasztása az alábbi szempontok szerint történik: 

 egészítse ki, bővítse, mélyítse el, esetenként specializálja a szakmai tantárgyak 

keretében tanult anyagot, 

 egy adott szakmai kört érintően mutasson túl a képzés keretein; motiváljon és nyisson 

utat a továbbtanuláshoz, második szakképesítés megszerzéséhez. 

A szabadon választható kötelező tantárgyak megfelelő kombinációjában mindkét funkció 

kielégítően működhet.  
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Tanórán kívüli tevékenységek 

Az Intézmény központilag is kíván tanórán kívüli tevékenységeket szervezni, mellyel azt 

kívánja elérni, hogy e tevékenységek keretében: 

 a diákok a hivatalos tanítási anyagon kívül és azt kiegészítve megismerkedjenek más 

szakmai felfogásokkal vagy az egyes szakmacsoportok aktuálisan legfontosabb problémáival, 

a szakmában „dúló” vitákkal és egyéb időszerű szakmai kérdésekkel /fórumok, vitaestek, 

részvétel országos vagy regionális szakmai eseményeken/; 

 „öntevékeny” keretekben fejlődjenek és formálódjanak a diákok együttműködési, 

problémamegoldó és döntési készségei, társas életben való jártassága, közösségi attitűdjei 

/klubok szervezése a tanulók igényei alapján/. 

Az ilyen típusú fenti tevékenységek esetén az iskola csak a kezdeményező, az ötletek 

megvalósításának segítője, esetenként egyes programok finanszírozója lehet.  

 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei, az eljárás rendje 

A Szakközépiskola egyes évfolyamain a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges 

tankönyveket, kötelező tanulói taneszközöket az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola 

szakmai programja alapján. Elvárás, hogy a nevelő-oktató munka során a pedagógusok 

elsősorban olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet stb.) használjanak a 

tananyag feldolgozásához, amelyeket az oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított (ha van ilyen). 

A taneszköz-használatot a következő eljárás szabályozza: 

 A pedagógia program alapján (alapelvek, pedagógia folyamat, működési rendszer, 

helyi tanterv) készülnek a tantárgyi programok. 

 A különböző programoknak eltérő a tankönyv, taneszköz igénye. Vannak olyan 

tantárgyak, amelyek tankönyv nélkül, olyanok, amik évente több tankönyvvel és olyanok is, 

amelyek egy tankönyvvel működnek. 

 A hagyományos taneszközök (könyv, példatár, munkafüzet, térkép stb.) mellett a 

helyileg kifejlesztett más típusú információhordozók létrehozását is támogatjuk (videó anyag, 

CD-DVD, számítógépes hagyományos szoftver), melyek kiválasztása, finanszírozása a 

hagyományos eszközökhöz hasonlóan történik. 

 A tantárgyi programok alapján a szaktanárok határozzák meg a szükséges 

taneszközöket. 

 A helyben készült jegyzeteket lektoráltatni kell. 

 A taneszközök kiválasztásnál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek 

több tanéven keresztül használhatóak. (pl. tartós tankönyvek) 

 A taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni. 

 A taneszközök ára feleljen meg annak az összegnek, amelyet a magasabb 

jogszabályban foglaltak alapján évente meghatároz. 

A tanulmányi segédletek és taneszközök körének meghatározását a szakmai programok csak 

vázlatosan tartalmazzák. Ennek indoka az, hogy a felhasználható irodalmak jegyzéke, és a 

különböző szemléltető és demonstrációs anyagok köre folytonosan változik; állandóan 

jelennek meg új szakkönyvek, publikációk és ígéretesen sokasodnak a korszerű technikai 

bázisra tervezett információhordozók. 

A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a diákok kötelessége. 

Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat 

felhasználva nyomtatott taneszközt szerezzen be, melyeket a szociálisan hátrányos helyzetű 

tanulók ingyenesen használhatnak. 

A tankönyvek beszerzése során a 2001. évi XXXVII. tv. 8. § rendelkezései az irányadóak. 
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Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az adott szakma képzési 

követelményeiben meghatározott követelményeket (beleértve a szakmai gyakorlati 

követelményeket) az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év/félév közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el, és minden tantárgyból legalább az „elégséges” év/félév 

végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló a tanév/félév végén bármelyik tantárgyból szerez „elégtelen” osztályzatot, a 

következő tanévet/félévet megelőző augusztus/április hónapban javítóvizsgát tehet. 

 

 



 

 

 

Hegyi tanterv – az 54 212 03 Gyakorlatos Színész – színházi és filmszínész 

szakirány szakképesítéshez. 
 

A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 212 03 Gyakorlatos színész (szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 03 

A szakképesítés megnevezése: Gyakorlatos színész (Színházi és filmszínész szakmairány) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  - 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % (50 %-ban színpadi szakmai gyakorlat) 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok 

figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 

művésztelepek formájában is. 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség  

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 
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Tárgyi feltételek 

 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak:  

nincs 

  

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

A szakképesítés óraterve nappali és esti rendszerű oktatásra 
 

 

A heti és éves szakmai óraszámok:  
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

Nappali rendszerű oktatás 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Szakmai gyakorlat  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

Esti rendszerű oktatás 

1/13. évfolyam 15,5 óra/hét 558 óra/év 17,5 óra/hét 630 óra/év 

Szakmai gyakorlat.  80 óra  80 óra 

2/14. évfolyam 15,5 óra/hét 496 óra / év 17,5 óra / hét 560 óra / év 

Összesen: 1054 óra  1270 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

1/13 2/14. 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,25     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.    0,25  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.     1  

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

1/13 2/14. 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy 

10613-12 Munkavédelem 

színházi munkaterületeken 

Munkavédelmi ismeretek 

színházi munkaterületeken 
0,25     

10616-12 

Színpadi és filmszínészi alakítás 

Színészmesterség gyakorlata  4   5 

Vers- és prózamondás 

gyakorlata 
 2 

 

 2 

Beszédtechnika csoportos és 

egyéni gyakorlata 
 1,5  1,5 

Ének- és hangképzés egyéni 

gyakorlata 
 1  1 

Színpadi mozgás gyakorlata  3   2 

Színházi-, filmes- és drámai 

műalkotások története, 

elemzése, esztétikája 

3,5   2,75  

összes óra 3,5 11,5 
80 

2,75 11,5 

összes óra 15,5 15,5 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak, 
témakörök 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés 

óraszáma a 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A szakképzés 

összes 

óraszáma 

1/13. 

e gy ögy e gy  

1
1

5
0
0

-1
2

 M
u

n
k

ah
el

y
i 
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Munkahelyi egészség 

és biztonság 
9     9 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
2     2 

Munkahelyek 

kialakítása 
2     2 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
1     1 

Munkaeszközök 

biztonsága 
1     1 

Munkakörnyezeti 

hatások 
1     1 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
2     2 

1
1

4
9
9

-1
2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II.    8  8 

Munkajogi 

alapismeretek 
   2  2 

Munkaviszony 

létesítése 
   2  2 

Álláskeresés    2  2 

Munkanélküliség    2  2 

1
1

4
9
8

-1
2
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o
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o
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 I

. 

(é
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k
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k
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n
) 

Foglalkoztatás I.    32  32 

Nyelvtani rendszerzés 1    4  4 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
   4  4 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
   12  12 

Munkavállalói szókincs    12  12 
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Szakmai 

követel-

mény-modul 

Tantárgyak, Ágazati szakközépiskolai 

képzés óraszáma a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-specifikus 

szakképzés óraszáma 
A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

témakörök 

 1/13 2/14 

 

 
e gy ögy e gy 

 

1
0

6
1
3

-1
2
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u
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k
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 s
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n
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i 

m
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n
k
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ü
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k

en
 

Munkavédelmi ismeretek színházi 

munkaterületeken 
9 

    
9 

A színházi üzem veszélyforrásai 

veszélyhelyzetei, azok elhárítása 
4,5 

     

A színpadi tevékenység 

balesetvédelmi előírásai 
2,5 

     

A színházi üzem kiszolgáló 

területeinek veszélyforrásai, helyzetei, 

balesetvédelmi előírásai 

2 
     

1
0

6
1
6

-1
2

 S
zí

n
p

ad
i 

és
 f

il
m

sz
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és
zi

 a
la

k
ít

ás
 

Színészmesterség gyakorlata 
 

144 ögy 
 

160 304 

Szöveg nélküli és szöveges 

helyzetgyakorlatok, etűdök  
36 

    

Zenés helyzetgyakorlatok, etűdök 
 

36 
    

Különböző hangulatú, egyszerű 

szerkezetű jelenetek előadása 

színdarabokból 
 

72 ögy 
   

Kötött szövegű, verses drámarészletek 

előadása, színpadi stilizáció     
64 

 

Lélektani ábrázolás megjelenítése 

különböző stílusú drámarészletek 

előadásával 
    

72 
 

Kamera előtti, filmszínészi játék 
    

24 
 

Vers- és prózamondás gyakorlata  
72 ögy 

 
64 136 

      
Egyszerű szerkezetű, hangulat- és 

tájfestő lírai és prózai művek 

elemzése és előadása 
 

18 
    

Összetett szerkezetű, különböző 

verselésű lírai művek elemzése és 

előadása 
 

18 
    

Párbeszédes szerkezetű és prózai 

szövegek előadása  
36 ögy 

   

Balladák előadása 
    

20 20 

Modern lírai és prózai művek 

elemzése és előadása     
20 20 
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Szakmai 

követel-

mény-modul 

Tantárgyak, Ágazati szakközépiskolai 

képzés óraszáma a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-specifikus 

szakképzés óraszáma 
A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

témakörök 

 1/13 2/14 

 

 
e gy ögy e gy 

 
Drámai szövegek, monológok 

előadása     
24 

 

Beszédtechnika csoportos és egyéni 

gyakorlata  
54 

  
48 102 

Lazító, légző és koncentrációs 

gyakorlatok  
16 

  
4 

 

A hangadás: zöngegyakorlatok, 

hangerő, hangmagasság  
16 

  
10 

 

Artikulációs és hangzójavító 

gyakorlatok  
13 

  
8 

 

Ritmus-, tempógyakorlatok 
 

9 
  

16 
 

A hanglejtés, hangsúly, hangszín 

gyakorlatai     
14 

 

Nonverbális kifejező eszközök 
    

4 
 

Ének- és hangképzés egyéni 

gyakorlata  
36 

  
32 68 

Légzéstechnika 
 

4 
  

2 
 

Hangadás, skála-gyakorlatok 
 

4 
  

4 
 

Népdalok, népdalfel-dolgozások, 

virágénekek előadása  
14 

    

Sanzonok, táncdalok, duettek 

előadása  
14 

    

Dramatikus szerkezetű sanzonok, 

kuplék előadása     
13 

 

Musicalrészletek előadása 
    

13 
 

Színpadi mozgás gyakorlata  
108 ögy 

 
64 172 

      

Színpadi mozgás-tréning, 

koordinációs gyakorlatok  
18 

  
16 

 

Testtudat kialakítását célzó technikák 
 

18 
  

16 
 

Tánctechnikai tréningek (balett-, jazz 

tánc)  
18 

  
16 

 

Kontakt-technikák 
 

18 
  

16 
 

Pantomim 
 

18 
    

Néptánc 
 

18 
    

Színházi-, filmes- és drámai 

műalkotások története, elemzése, 

esztétikája 

126 
  

88 
 

214 
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Szakmai 

követel-

mény-modul 

Tantárgyak, Ágazati szakközépiskolai 

képzés óraszáma a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-specifikus 

szakképzés óraszáma 
A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

témakörök 

 1/13 2/14 

 

 
e gy ögy e gy 

 

Irodalmi műelemzés, poétikai és 

dramaturgiai ismeretek 
18 

     

Művelődéstörténeti és 

művészettörténeti korszakok 
9 

     

Jelmez-, viselet-, és divattörténet 9 
     

A színházművészet elmélete, 

esztétikája 
18 

     

Egyetemes színháztörténet 18 
  

16 
  

Magyar színháztörténet 18 
  

16 
  

Egyetemes drámatörténet 18 
  

8 
  

Magyar drámatörténet 18 
  

8 
  

A színművészet etikai vonatkozásai 
   

4 
  

A színművészet pszichológiai 

vonatkozásai    
4 

  

Filmelmélet, filmesztétika 
   

16 
  

Egyetemes és magyar filmtörténet 
   

16 
  

Összesen 144 414 80 128 368 
 

Összesen 558 496 1134 

 

 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a 

nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám 

legalább 90%-a felosztásra került. 

. 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 
  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 
   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 
 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  

 

 

Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy    18 óra* 
13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, 

a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

 

Témakörök  

 

1.3.1Munkavédelmi alapismeretek       4 óra/4 óra 

 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, 

szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények 

hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények 

humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással 

összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt 

technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 

fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.   
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Munkahelyek kialakítása      4 óra/4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, 

veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó 

készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. 

Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás 

szabályai, hátsérülések megelőzése   

Raktározás 

Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, 

eszközei. 

 

Munkavégzés személyi feltételei     2 óra/2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

Munkaeszközök biztonsága      2 óra/2 óra 
Munkaeszközök halmazai 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei és a 

munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a 

megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. 

A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe 

helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők 

szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a 

biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

Munkakörnyezeti hatások      2 óra/2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, 

stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  
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A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek 

és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

Munkavédelmi jogi ismeretek       4 óra/4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó 

munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) 

főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve 

az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes 

követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók 

feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. 

Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok 

munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott 

képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  
A tanult (vagy egy 

választott) szakma 
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Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u

n
k

aj
o

g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u

n
k

av
is

zo
n
y

 

lé
te

sí
té

se
 

Á
ll

ás
k

er
es

és
 

M
u

n
k

an
él

k
ü

li
sé

g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási 

tanácsadás)  
  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógéphasználat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 
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11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 

 

Foglalkoztatás II. tantárgy       16 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Témakörök  

Munkajogi alapismeretek        4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 

munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 

munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás fajtái:  atipikus munkavégzési formák 

az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-

kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

 

Munkaviszony létesítése       4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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Álláskeresés        4 óra 

 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 

és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség        4 óra 

 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkoztatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  
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A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)  x x x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x x x x 

állásinterjún részt vesz x x x x 

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik    x 

idegen nyelvű szakmai irányítás,  

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése    x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai  x x x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, 

szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések megértése, 

illetve azokra való reagálás értelmező, összetett mondatokban 
x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  

Deduktív gondolkodás   x  
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Foglalkoztatás I. tantárgy       64 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek. 

 

Témakörök 

 

Nyelvtani rendszerzés 1.          8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 

használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 

képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 

értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 

idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

Nyelvtani rendszerezés 2.                  8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 

bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 

az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 

elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse 

a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 

használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 

amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
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Nyelvi készségfejlesztés                 24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 

alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 

képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 

kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és 

ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 

asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 

képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a 

válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi 

társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs                 24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 

után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 

illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 

közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák. 

(ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

E
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C
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O
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tá
ly

- 

k
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e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.4. vita   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. digitális alapú feladatmegoldás x    

 

A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 
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A 10613-12 azonosító számú, Munkavédelem színházi munkaterületeken megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10613-12 Munkavédelem színházi munkaterületeken 

 

Munkavédelmi ismeretek színházi 

munkaterületeken 
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FELADATOK 

Betartja a színház, a színpad és a raktározási területek üzemszerű működésének szabályait   x 

Betartja a színházi tevékenységhez kapcsolódó munka- és balesetvédelmi szabályokat  x x  

Betartja a színházi tevékenységhez kapcsolódó biztonságtechnikai-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat x   

Betartja a színpadi, pódiumi eszközök, kellékek, bábok mozgatásával kapcsolatos balesetvédelmi szabályokat  x  

Ellátja a színpadi eszközök mozgatásával okozott balesetekhez kapcsolódó alapvető elsősegély-nyújtási feladatokat 
 x  

SZAKMAI ISMERETEK 

A színházépület berendezéseinek üzemszerű működésére vonatkozó baleset- és tűzvédelmi előírások x x  

A színpadi munkára vonatkozó általános munkavégzési előírások x x  

A színpadtérre, zenekari árokra vonatkozó balesetvédelmi előírások  x  

A kiszolgáló és üzemi helyiségekre (öltözők, mosdók, pihenők, mellékhelyiségek, műhelyek, tárak és próbatermek) vonatkozó 

balesetvédelmi előírások 
  x 

A közönségforgalmi terekre és útvonalakra, valamint a nézőtérre vonatkozó baleset- és tűzvédelmi előírások   x 

A világítási- és villamos berendezésekre vonatkozó biztonságtechnikai előírások x   

A színházi munkával összefüggő veszélyes tevékenységek munkavédelmi előírásai  x  

Alsó- és színpadszinti gépezetek (süllyesztők, forgószínpadok, színpadi kocsik) kezelésére, használatára vonatkozó 

balesetvédelmi előírások 
 x  
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10613-12 Munkavédelem színházi munkaterületeken 

 

Munkavédelmi ismeretek színházi 

munkaterületeken 
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A felsőgépezet kezelésére, működtetésére vonatkozó balesetvédelmi előírások x   

A díszletépítés, -bontás; próbák, előadások és gyorsváltozások munka-, baleset-, és tűzvédelmi előírásai  x  

Szúró-, vágó- és lőfegyver kezelésére és tárolására vonatkozó biztonságtechnikai előírások  x  

Pirotechnikai tevékenység, egyéb tűzveszélyes cselekmény tűzvédelme  x  

Artista és kaszkadőr tevékenység balesetvédelmi előírásai  x  

A színpadi díszletelemek kellékek, bútorok szerelésével, bontásával, valamint használatával kapcsolatos munkavédelmi 

előírások 
 x  

Az anyag- és kellékmozgatás, -szállítás biztonsági előírásai   x 

Elsősegély-nyújtási alapismeretek       x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A munkabiztonság szakmai nyelvezetének, fogalmainak értelmezése x x x 

A munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata  x  

A munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése x x x 

Alapvető elsősegély-nyújtási cselekvések  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Térbeli tájékozódás x x x 

Felelősségtudat x x x 

Megbízhatóság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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10613-12 Munkavédelem színházi munkaterületeken 

 

Munkavédelmi ismeretek színházi 

munkaterületeken 
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Kapcsolatfenntartó készség  x x x 

Irányíthatóság  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés  x  

Körültekintés, elővigyázatosság  x x x 



466 

 

 

 

Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken 18 óra* 

 

A tantárgy tanításának célja 

Felkészítés munka- és balesetvédelmi szempontból a színházi üzem veszélyforrásainak 

felismerésére, elkerülésére, veszély esetén a megfelelő és elvárhatóan szakszerű viselkedésre, 

cselekvésre. 

A tárgy tanításának célja továbbá, feltárni a színházi üzem működésének sajátosságait, az egyes 

üzemterületek önálló és összefüggő működésének veszélyforrást jelentő körülményeit, a 

színházi intézmény biztonságtechnikai feltételrendszerét. 

Bemutatni az előadó-művészeti tevékenység munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi 

előírásait, a veszélyhelyzetek kiküszöbölésének alapismereteit. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik az általános munkavédelmi alapismeretek tantárgyhoz. A színházi üzem 

sajátos veszélyforrásait tárja fel. 

 

Témakörök  

 

A színházi üzem veszélyforrásai veszélyhelyzetei, azok elhárítása  9óra 

A színházi üzem működésének komplexitása, az egyes elemek (játékterek, nézőterek, 

közlekedők, kiszolgáló területek stb.) önálló és összefüggő működése.  

Az üzemszerű működés egyes területei, helyszínei, helyiségei, berendezései, személyi és tárgyi 

feltételrendszere. A működés folyamatának általános biztonságtechnikai feltételrendszere, 

jellemzői, veszélyforrásai. 

A színházi üzem, azon belül a játékterek komplex működése, a különböző egységek 

(díszletmozgatási berendezések, apparátus, világítástechnikai eszközök, apparátus stb.). 

működéséből fakadó veszélyhelyzetek, azok kiküszöbölése, elhárítása. 

A világítási- és villamos berendezésekre vonatkozó biztonságtechnikai előírások. 

Az előadói tevékenység általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásainak 

betartása veszélyhelyzetekben. 

Az előadói tevékenység biztonságtechnikai feltételrendszere, a veszélyhelyzetek 

kiküszöbölésének alapismeretei a színházi üzem egészére vonatkozóan. 

Az alkalmazható segédeszközök használatának módja. 

 

A színpadi tevékenység balesetvédelmi előírásai 5 óra 

A színpadi játéktér tárgyi környezete, berendezéseinek, gépezeteinek működésére, 

működtetésére vonatkozó alapismeretek. 

A színpadtérre, zenekari árokra vonatkozó balesetvédelmi előírások. 

Az előadói tevékenység tárgyi eszközrendszerének (díszlet, bútor, kellék) mozgatásából, 

mozgásából fakadó veszélyhelyzetek. 

A színpadi előadói tevékenység során alkalmazásra kerülő balesetvédelmi előírások. 

Szúró-, vágó- és lőfegyver kezelésére és tárolására vonatkozó biztonságtechnikai előírások. 

Pirotechnikai tevékenység, egyéb tűzveszélyes cselekmény tűzvédelme. 

Artista és kaszkadőr tevékenység balesetvédelmi előírásai. 

A színpadi díszletelemek kellékek, bútorok szerelésével, bontásával, valamint használatával 

kapcsolatos munkavédelmi előírások. 

Alsó- és színpadszinti gépezetek (süllyesztők, forgószínpadok, színpadi kocsik) kezelésére, 

használatára vonatkozó balesetvédelmi előírások. 

A balesetek elhárításának eljárásai. 
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A bekövetkezett balesetekkel kapcsolatos elsősegély-nyújtási eljárások elmélete és gyakorlati 

kivitelezésének alapismeretei. 

 

A színházi üzem kiszolgáló területeinek veszélyforrásai, helyzetei, balesetvédelmi előírásai

 4óra 

A színházi üzem kiszolgáló helyszínei, helységei (tárak, raktárok) eszközei. A kiszolgáló 

munkafolyamatok biztonságtechnikai előírásai, a munkafolyamatok során tapasztalható 

veszélyhelyzetek. 

Az előadó tevékenység és a kiszolgáló tevékenységek érintkezési pontjai. A kiszolgáló 

tevékenységek biztonságtechnikai alapszabályai. 

A kiszolgáló és üzemi helyiségekre (öltözők, mosdók, pihenők, mellékhelyiségek, műhelyek, 

tárak és próbatermek) vonatkozó balesetvédelmi előírások. 

A közönségforgalmi terekre és útvonalakra, valamint a nézőtérre vonatkozó baleset- és 

tűzvédelmi előírások. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A képzés fontos eleme a szemléltetés, amelynek célszerű helyszíne a működésében megfigyelt 

színházi üzem. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Munka- baleset és tűzvédelmi 

eszközök 

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. szemléltetés  x x 
Munka- baleset és tűzvédelmi 

eszközök 

1.5. projekt   x  

1.6. házi feladat   x  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett   x  
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
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feldolgozása 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x  

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x  

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x 

Munka- baleset és 

tűzvédelmi 

eszközök 

3. Képi információk körében     

3.1. Információs ábra, rajz értelmezése   x  

4. Komplex információk körében     

4.1. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

Munka- baleset és 

tűzvédelmi 

eszközök 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása  x  

Munka- baleset és 

tűzvédelmi 

eszközök 

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x  

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x  

8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése   x 

Munka- baleset és 

tűzvédelmi 

eszközök 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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A 10616-12 azonosító számú Színpadi és filmszínészi alakítás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10616-12 

Színpadi és filmszínészi alakítás 

Színészmesterség gyakorlata Vers- és prózamondás gyakorlata 
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FELADATOK 

Felkészültsége és tudása szerint maradéktalanul ellátja a 

rábízott színházi, filmszínészi próbafeladatokat belső 

(színház, stúdió) és külső (pl. vendégjáték, tájelőadás, 

alkalmi játéktér stb.) helyszínen egyaránt 

    x x      x 

A kijelölt színpadi- és kamerapróbákon a próbarendnek 

megfelelően, alkotó módon közreműködik 
    x x       

A kijelölt olvasópróbán a színpadi vagy filmalkotás 

szövegkompozíciójáról és a játéktér kereteit illetően 

ismereteket gyűjt 

    x x      x 

A kijelölt elemző, asztali próbákon értelmezi és elemzi 

szerepe szövegét, jeleneteinek kommunikációs 

helyzeteit 

  x x x       x 

A rendelkező próbák során a rendezői utasítások 

betartásával, szerepépítési technikáinak alkalmazásával 

szerepet alkot 

   x x        

Szöveget tanul, értelmez, szövegeit szituációba helyezi   x x x x x x x x x x 
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Artikulációs készségét, beszédtechnikáját, verbális 

kifejezőerejét tudatosan alkalmazva megfelelő 

ritmusban, értelmileg tagoltan megformálja a szerep 

szövegelemeit 

  x x x x x x x x x x 

Improvizációs gyakorlatokkal, érzelmi emlékezete és 

fantáziája segítségével kialakítja a szerep lélektani 

karakterét 

x x x x x x       

A táncpróbákon koreográfiát tanul, rögzít             

Az énekpróbákon dalt tanul, rögzít             

A mozgáspróbákon színpadi mozgást tanul be, rögzít             

Kiírás szerinti ruha- és cipőpróbán vesz részt    x x x       

Az emlékpróbák során szövegét, ének-, táncszámát, 

mozgását a rendezői utasítás szerint a játéktérnek 

megfelelő szcenikai szituációba helyezi 

   x x x       

Az összpróbák során alakítását összehangolja a díszlet, a 

fény- és hangtechnika, a jelmez és kellék, valamint a 

partnerek meghatározottságaival 

   x x x       

A megformált alakítását a főpróbák során kontrollálja    x x x       

A felújító- és részpróbákon, idegen helyszín esetén,    x x        
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bejárópróbán vesz részt 

A színpadi, filmszínészi alakításhoz szükséges alkotó 

állapotot hoz létre 
   x x x       

Megteremti a színpadra lépés, a filmfelvétel fizikai 

feltételeit: bemelegít, mozgást és táncot próbál, beénekel 
   x x x       

Megteremti a színpadra lépés, filmfelvétel szellemi 

feltételeit: dikciót és akciót memorizál, koncentrál 
   x x x    x x x 

Jelenetét felkészülten várja, pontosan kezdi    x x x    x x x 

Álhajat, maszkot készít a fodrász segítségével    x x x       

Sminkel, arcot, testet fest    x x x       

Színpadi jelmezt, fellépő ruhát ölt az öltöztető 

segítségével 
   x x x       

Alakítását a próbafolyamat során kiérlelt esztétikai 

formában, meghatározott játékstílusban, és tárgyi 

keretek közt (díszlet, kellék) létrehozza az előadás, a 

filmfelvétel során 

   x x x       

A rendezői utasítások alapján megformált alakot 

megfelelő intenzitással és hitelességgel megjeleníti 
   x x x      x 

Kapcsolatot tart partnereivel, a színházi és filmes    x x x       
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munkatársakkal 

Rögtönzéssel áthidalja a váratlan nehézségeket    x x        

Alakításával szolgálja az előadás értékalakzatának 

közvetítését 
   x x x    x x x 

Kellékeit, jelmezét egyéb eszközeit a tárakba 

visszaszolgáltatja, lesminkel 
   x x x       

Szabadtéri, alkalmi produkciók színészi feladatait látja 

el  
   x x        

Meghallgatáson, castingon vesz részt      x       

SZAKMAI ISMERETEK 

Színház- és filmelméleti alapfogalmak             

Dramaturgiai fogalmak, műelemzési szempontok    x x     x x x 

A dráma- és színháztörténet jelentős korszakai             

A művelődéstörténet színházművészeti vonatkozásai             

A művészet-, jelmez- és viselettörténet jelentős 

korszakai, a korstílusok jellemzői 
            

Az esztétika alapfogalmai             

A filmtörténeti, filmesztétikai alapfogalmak             
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A színészgyakorlat, színészmesterség módszerei, típusai x x x x x        

Mozgóképes színészgyakorlat         x       

A művészi, előadói beszéd szabályai, a színpadi 

kifejezőerő fokozásának technikái 
      x x x x x x 

A zenés színészmesterség eszköztárának alkalmazása             

A színpadi beszédtechnika szabályai, technikái, 

alkalmazásuk 
   x x x    x x x 

A színpadi hangképzés és daléneklés módszertana, 

technikája 
            

A színpadi mozgás, kontaktmozgás, gesztusnyelv             

A pantomim kifejezés alaptechnikái             

A színpadi akrobatika, a vívás alaptechnikái             

A színpadi tánc műfajainak, típusainak alapismeretei             

A balett-tánc technikájának alapismeretei 
            

Színpadtechnika, szcenika 
   x x        

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Előadói beszédkészség x x x x x x x x x x x x 
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Előadói énekkészség             

Szövegértés, szövegelemzés   x x x x x x x x x x 

Komplex eszközhasználati képességek, készségek      x x x        

Előadói mozgáskészség             

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Külső megjelenés  x x x x x x x x x x x x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x     x x x x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség    x x        

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Adekvát metakommunikáció             

Irányíthatóság x x x x x x       

Interperszonális rugalmasság   x x x x       

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság x x     x x x x x x 

Figyelem-összpontosítás x x x x x x x x x x x x 
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Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
x x x x x  x x x x x x 
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FELADATOK 

Felkészültsége és tudása szerint maradéktalanul ellátja a rábízott színházi, 

filmszínészi próbafeladatokat belső (színház, stúdió) és külső (pl. vendégjáték, 

tájelőadás, alkalmi játéktér stb.) helyszínen egyaránt 

            

A kijelölt színpadi- és kamerapróbákon a próbarendnek megfelelően, alkotó módon 

közreműködik 
            

A kijelölt olvasópróbán a színpadi vagy filmalkotás szövegkompozíciójáról és a 

játéktér kereteit illetően ismereteket gyűjt 
            

A kijelölt elemző, asztali próbákon értelmezi és elemzi szerepe szövegét, 

jeleneteinek kommunikációs helyzeteit 
            

A rendelkező próbák során a rendezői utasítások betartásával, szerepépítési 

technikáinak alkalmazásával szerepet alkot 
            

Szöveget tanul, értelmez, szövegeit szituációba helyezi             

Artikulációs készségét, beszédtechnikáját, verbális kifejezőerejét tudatosan 

alkalmazva megfelelő ritmusban, értelmileg tagoltan megformálja a szerep 

szövegelemeit 

            

Improvizációs gyakorlatokkal, érzelmi emlékezete és fantáziája segítségével 

kialakítja a szerep lélektani karakterét 
            

A táncpróbákon koreográfiát tanul, rögzít             



477 

 

 

 

10616-12 Színpadi és filmszínészi alakítás 

Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata Ének- és hangképzés egyéni gyakorlata 

L
az

ít
ó

, 
lé

g
ző

 é
s 

k
o

n
ce

n
tr

ác
ió

s 
g

y
ak

o
rl

at
o

k
 

A
 

h
an

g
ad

ás
: 

zö
n

g
eg

y
ak

o
rl

at
o

k
, 

h
an

g
er

ő
, 

h
an

g
m

ag
as

sá
g

 

A
rt

ik
u

lá
ci

ó
s 

és
 h

an
g

zó
ja

v
ít

ó
 g

y
ak

o
rl

at
o
k

 

R
it

m
u

s-
, 

te
m

p
ó

g
y

ak
o

rl
at

o
k

 

A
 

h
an

g
le

jt
és

, 
h

an
g

sú
ly

, 
h

an
g

sz
ín

 

g
y

ak
o
rl

at
ai

 

N
o

n
v

er
b

ál
is

 k
if

ej
ez

ő
 e

sz
k

ö
zö

k
 

L
ég

zé
st

ec
h

n
ik

a 

H
an

g
ad

ás
, 

sk
ál

a-
g

y
ak

o
rl

at
o
k
 

N
ép

d
al

o
k

, 
n

ép
d

al
fe

ld
o

lg
o

zá
so

k
, 

v
ir

ág
én

ek
ek

 e
lő

ad
ás

a 

S
an

zo
n

o
k

, 
tá

n
cd

al
o
k

, 
d
u

et
te

k
 e

lő
ad

ás
a
 

D
ra

m
at

ik
u

s 
sz

er
k

ez
et

ű
 

sa
n

zo
n

o
k

, 
k

u
p

lé
k
 

el
ő

ad
ás

a 

M
u

si
ca

lr
és

zl
et

ek
 e

lő
ad

ás
a 

Az énekpróbákon dalt tanul, rögzít       x x x x x x 

A mozgáspróbákon színpadi mozgást tanul be, rögzít             

Kiírás szerinti ruha- és cipőpróbán vesz részt             

Az emlékpróbák során szövegét, ének-, táncszámát, mozgását a rendezői utasítás 

szerint a játéktérnek megfelelő szcenikai szituációba helyezi 
            

Az összpróbák során alakítását összehangolja a díszlet, a fény- és hangtechnika, a 

jelmez és kellék, valamint a partnerek meghatározottságaival 
            

A megformált alakítását a főpróbák során kontrollálja             

A felújító- és részpróbákon, idegen helyszín esetén, bejárópróbán vesz részt             

A színpadi, filmszínészi alakításhoz szükséges alkotó állapotot hoz létre             

Megteremti a színpadra lépés, a filmfelvétel fizikai feltételeit: bemelegít, mozgást és 

táncot próbál, beénekel 
            

Megteremti a színpadra lépés, filmfelvétel szellemi feltételeit: dikciót és akciót 

memorizál, koncentrál 
            

Jelenetét felkészülten várja, pontosan kezdi             

Álhajat, maszkot készít a fodrász segítségével             

Sminkel, arcot, testet fest             

Színpadi jelmezt, fellépő ruhát ölt az öltöztető segítségével             
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Alakítását a próbafolyamat során kiérlelt esztétikai formában, meghatározott 

játékstílusban, és tárgyi keretek közt (díszlet, kellék) létrehozza az előadás, a 

filmfelvétel során 

            

A rendezői utasítások alapján megformált alakot megfelelő intenzitással és 

hitelességgel megjeleníti 
            

Kapcsolatot tart partnereivel, a színházi és filmes munkatársakkal             

Rögtönzéssel áthidalja a váratlan nehézségeket             

Alakításával szolgálja az előadás értékalakzatának közvetítését             

Kellékeit, jelmezét egyéb eszközeit a tárakba visszaszolgáltatja, lesminkel             

Szabadtéri, alkalmi produkciók színészi feladatait látja el              

Meghallgatáson, castingon vesz részt             

SZAKMAI ISMERETEK 

Színház- és filmelméleti alapfogalmak             

Dramaturgiai fogalmak, műelemzési szempontok             

A dráma- és színháztörténet jelentős korszakai             

A művelődéstörténet színházművészeti vonatkozásai             

A művészet-, jelmez- és viselettörténet jelentős korszakai, a korstílusok jellemzői             
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Az esztétika alapfogalmai             

A filmtörténeti, filmesztétikai alapfogalmak             

A színészgyakorlat, színészmesterség módszerei, típusai             

Mozgóképes színészgyakorlat                

A művészi, előadói beszéd szabályai, a színpadi kifejezőerő fokozásának technikái             

A zenés színészmesterség eszköztárának alkalmazása          x x x 

A színpadi beszédtechnika szabályai, technikái, alkalmazásuk x x x x x x       

A színpadi hangképzés és daléneklés módszertana, technikája       x x x x x x 

A színpadi mozgás, kontaktmozgás, gesztusnyelv             

A pantomim kifejezés alaptechnikái             

A színpadi akrobatika, a vívás alaptechnikái             

A színpadi tánc műfajainak, típusainak alapismeretei             

A balett-tánc technikájának alapismeretei 
            

Színpadtechnika, szcenika 
            

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Előadói beszédkészség  x x x x x       
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Előadói énekkészség          x x x 

Szövegértés, szövegelemzés             

Komplex eszközhasználati képességek, készségek               x 

Előadói mozgáskészség             

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Külső megjelenés              

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x x x x x x x x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség             

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Adekvát metakommunikáció x x x x x x x x x x x x 

Irányíthatóság x x x x x x x x x x x x 

Interperszonális rugalmasság x x x x x x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság             

Figyelem-összpontosítás x x x x x x x x x x x x 
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Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
    x x   x x x x 
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Színpadi mozgás gyakorlata 
Színházi-, filmes- és drámai műalkotások 

története, elemzése, esztétikája 
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FELADATOK 

Felkészültsége és tudása szerint maradéktalanul ellátja a rábízott színházi, filmszínészi 

próbafeladatokat belső (színház, stúdió) és külső (pl. vendégjáték, tájelőadás, alkalmi 

játéktér stb.) helyszínen egyaránt 

            

A kijelölt színpadi- és kamerapróbákon a próbarendnek megfelelően, alkotó módon 

közreműködik 
            

A kijelölt olvasópróbán a színpadi vagy filmalkotás szövegkompozíciójáról és a 

játéktér kereteit illetően ismereteket gyűjt 
            

A kijelölt elemző, asztali próbákon értelmezi és elemzi szerepe szövegét, jeleneteinek 

kommunikációs helyzeteit 
      x      

A rendelkező próbák során a rendezői utasítások betartásával, szerepépítési 

technikáinak alkalmazásával szerepet alkot 
            

Szöveget tanul, értelmez, szövegeit szituációba helyezi             

Artikulációs készségét, beszédtechnikáját, verbális kifejezőerejét tudatosan alkalmazva 

megfelelő ritmusban, értelmileg tagoltan megformálja a szerep szövegelemeit 
            

Improvizációs gyakorlatokkal, érzelmi emlékezete és fantáziája segítségével kialakítja 

a szerep lélektani karakterét 
            

A táncpróbákon koreográfiát tanul, rögzít x x x x x x       

Az énekpróbákon dalt tanul, rögzít             
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Színpadi mozgás gyakorlata 
Színházi-, filmes- és drámai műalkotások 

története, elemzése, esztétikája 
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A mozgáspróbákon színpadi mozgást tanul be, rögzít x x x x x x       

Kiírás szerinti ruha- és cipőpróbán vesz részt             

Az emlékpróbák során szövegét, ének-, táncszámát, mozgását a rendezői utasítás 

szerint a játéktérnek megfelelő szcenikai szituációba helyezi 
   x  x       

Az összpróbák során alakítását összehangolja a díszlet, a fény- és hangtechnika, a 

jelmez és kellék, valamint a partnerek meghatározottságaival 
            

A megformált alakítását a főpróbák során kontrollálja             

A felújító- és részpróbákon, idegen helyszín esetén, bejárópróbán vesz részt             

A színpadi, filmszínészi alakításhoz szükséges alkotó állapotot hoz létre             

Megteremti a színpadra lépés, a filmfelvétel fizikai feltételeit: bemelegít, mozgást és 

táncot próbál, beénekel 
            

Megteremti a színpadra lépés, filmfelvétel szellemi feltételeit: dikciót és akciót 

memorizál, koncentrál 
            

Jelenetét felkészülten várja, pontosan kezdi             

Álhajat, maszkot készít a fodrász segítségével             

Sminkel, arcot, testet fest             

Színpadi jelmezt, fellépő ruhát ölt az öltöztető segítségével             

Alakítását a próbafolyamat során kiérlelt esztétikai formában, meghatározott 

játékstílusban, és tárgyi keretek közt (díszlet, kellék) létrehozza az előadás, a 

filmfelvétel során 
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Színpadi mozgás gyakorlata 
Színházi-, filmes- és drámai műalkotások 

története, elemzése, esztétikája 
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A rendezői utasítások alapján megformált alakot megfelelő intenzitással és 

hitelességgel megjeleníti 
            

Kapcsolatot tart partnereivel, a színházi és filmes munkatársakkal             

Rögtönzéssel áthidalja a váratlan nehézségeket             

Alakításával szolgálja az előadás értékalakzatának közvetítését             

Kellékeit, jelmezét egyéb eszközeit a tárakba visszaszolgáltatja, lesminkel             

Szabadtéri, alkalmi produkciók színészi feladatait látja el              

Meghallgatáson, castingon vesz részt             

SZAKMAI ISMERETEK 

Színház- és filmelméleti alapfogalmak          x   

Dramaturgiai fogalmak, műelemzési szempontok       x      

A dráma- és színháztörténet jelentős korszakai           x x 

A művelődéstörténet színházművészeti vonatkozásai        x     

A művészet-, jelmez- és viselettörténet jelentős korszakai, a korstílusok jellemzői         x    

Az esztétika alapfogalmai       x   x   

A filmtörténeti, filmesztétikai alapfogalmak             

A színészgyakorlat, színészmesterség módszerei, típusai             

Mozgóképes színészgyakorlat                

A művészi, előadói beszéd szabályai, a színpadi kifejezőerő fokozásának technikái             
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Színpadi mozgás gyakorlata 
Színházi-, filmes- és drámai műalkotások 

története, elemzése, esztétikája 
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A zenés színészmesterség eszköztárának alkalmazása             

A színpadi beszédtechnika szabályai, technikái, alkalmazásuk             

A színpadi hangképzés és daléneklés módszertana, technikája             

A színpadi mozgás, kontaktmozgás, gesztusnyelv x x x x         

A pantomim kifejezés alaptechnikái     x        

A színpadi akrobatika, a vívás alaptechnikái    x         

A színpadi tánc műfajainak, típusainak alapismeretei  x x          

A balett-tánc technikájának alapismeretei 
  x          

Színpadtechnika, szcenika 
         x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Előadói beszédkészség             

Előadói énekkészség             

Szövegértés, szövegelemzés       x x x x x x 

Komplex eszközhasználati képességek, készségek                

Előadói mozgáskészség x x x x x x       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Színpadi mozgás gyakorlata 
Színházi-, filmes- és drámai műalkotások 

története, elemzése, esztétikája 
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Külső megjelenés              

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x x x x x x x x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség    x x x       

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Adekvát metakommunikáció   x x         

Irányíthatóság x x x x x x       

Interperszonális rugalmasság             

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság     x   x     

Figyelem-összpontosítás    x x x       

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
   x  x x x x x x x 
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Színházi-, filmes- és drámai 

műalkotások története, elemzése, 

esztétikája 
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FELADATOK 

Felkészültsége és tudása szerint maradéktalanul ellátja a rábízott színházi, filmszínészi próbafeladatokat belső (színház, stúdió) és külső (pl. vendégjáték, 

tájelőadás, alkalmi játéktér stb.) helyszínen egyaránt 
   x   

A kijelölt színpadi- és kamerapróbákon a próbarendnek megfelelően, alkotó módon közreműködik   x x   

A kijelölt olvasópróbán a színpadi vagy filmalkotás szövegkompozíciójáról és a játéktér kereteit illetően ismereteket gyűjt       

A kijelölt elemző, asztali próbákon értelmezi és elemzi szerepe szövegét, jeleneteinek kommunikációs helyzeteit       

A rendelkező próbák során a rendezői utasítások betartásával, szerepépítési technikáinak alkalmazásával szerepet alkot       

Szöveget tanul, értelmez, szövegeit szituációba helyezi       

Artikulációs készségét, beszédtechnikáját, verbális kifejezőerejét tudatosan alkalmazva megfelelő ritmusban, értelmileg tagoltan megformálja a szerep 

szövegelemeit 
      

Improvizációs gyakorlatokkal, érzelmi emlékezete és fantáziája segítségével kialakítja a szerep lélektani karakterét       

A táncpróbákon koreográfiát tanul, rögzít       

Az énekpróbákon dalt tanul, rögzít       

A mozgáspróbákon színpadi mozgást tanul be, rögzít       

Kiírás szerinti ruha- és cipőpróbán vesz részt       

Az emlékpróbák során szövegét, ének-, táncszámát, mozgását a rendezői utasítás szerint a játéktérnek megfelelő szcenikai szituációba helyezi       

Az összpróbák során alakítását összehangolja a díszlet, a fény- és hangtechnika, a jelmez és kellék, valamint a partnerek meghatározottságaival       

A megformált alakítását a főpróbák során kontrollálja       

A felújító- és részpróbákon, idegen helyszín esetén, bejárópróbán vesz részt       

A színpadi, filmszínészi alakításhoz szükséges alkotó állapotot hoz létre   x x   

Megteremti a színpadra lépés, a filmfelvétel fizikai feltételeit: bemelegít, mozgást és táncot próbál, beénekel       
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Megteremti a színpadra lépés, filmfelvétel szellemi feltételeit: dikciót és akciót memorizál, koncentrál   x x   

Jelenetét felkészülten várja, pontosan kezdi       

Álhajat, maszkot készít a fodrász segítségével       

Sminkel, arcot, testet fest       

Színpadi jelmezt, fellépő ruhát ölt az öltöztető segítségével       

Alakítását a próbafolyamat során kiérlelt esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, és tárgyi keretek közt (díszlet, kellék) létrehozza az előadás, a 

filmfelvétel során 
      

A rendezői utasítások alapján megformált alakot megfelelő intenzitással és hitelességgel megjeleníti   x x   

Kapcsolatot tart partnereivel, a színházi és filmes munkatársakkal   x x   

Rögtönzéssel áthidalja a váratlan nehézségeket    x   

Alakításával szolgálja az előadás értékalakzatának közvetítését   x    

Kellékeit, jelmezét egyéb eszközeit a tárakba visszaszolgáltatja, lesminkel   x    

Szabadtéri, alkalmi produkciók színészi feladatait látja el        

Meghallgatáson, castingon vesz részt    x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Színház- és filmelméleti alapfogalmak     x x 

Dramaturgiai fogalmak, műelemzési szempontok x x     

A dráma- és színháztörténet jelentős korszakai x x     

A művelődéstörténet színházművészeti vonatkozásai       

A művészet-, jelmez- és viselettörténet jelentős korszakai, a korstílusok jellemzői       

Az esztétika alapfogalmai       
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10616-12 Színpadi és filmszínészi alakítás 

Színházi-, filmes- és drámai 

műalkotások története, elemzése, 

esztétikája 
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A filmtörténeti, filmesztétikai alapfogalmak     x x 

A színészgyakorlat, színészmesterség módszerei, típusai       

Mozgóképes színészgyakorlat          

A művészi, előadói beszéd szabályai, a színpadi kifejezőerő fokozásának technikái       

A zenés színészmesterség eszköztárának alkalmazása       

A színpadi beszédtechnika szabályai, technikái, alkalmazásuk       

A színpadi hangképzés és daléneklés módszertana, technikája       

A színpadi mozgás, kontaktmozgás, gesztusnyelv       

A pantomim kifejezés alaptechnikái       

A színpadi akrobatika, a vívás alaptechnikái       

A színpadi tánc műfajainak, típusainak alapismeretei       

A balett-tánc technikájának alapismeretei       

Színpadtechnika, szcenika       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Előadói beszédkészség       

Előadói énekkészség       

Szövegértés, szövegelemzés x x     

Komplex eszközhasználati képességek, készségek          

Előadói mozgáskészség       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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10616-12 Színpadi és filmszínészi alakítás 

Színházi-, filmes- és drámai 

műalkotások története, elemzése, 

esztétikája 
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Külső megjelenés       

Fejlődőképesség, önfejlesztés   x x   

Elhivatottság, elkötelezettség   x x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Adekvát metakommunikáció       

Irányíthatóság       

Interperszonális rugalmasság       

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság       

Figyelem-összpontosítás       

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) x x x x x x 

 

 

 

 



 

 

 

Színészmesterség gyakorlata 608 óra* 

13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A tantárgy tanításának célja 

Kialakítani és fejleszteni a színpadi és filmes színészi tevékenységhez szükséges előadói 

készségeket, technikai adottságokat és ismereteket, koncentráló és kontrolláló képességeket.  

Feltárni a színészi munka belső alapjait (önismeret, empátia, kreativitás, koncentrálóképesség), 

a szerepelemzési és -építési technikákat. 

Képessé tenni a növendéket színészi helyzetgyakorlatok improvizálására, a mindennapi élet 

helyzeteinek feldolgozására, drámarészletek magas színvonalú megjelenítésére, színpadi 

kapcsolat megteremtésére, a színpadi szerep megformálására, hiteles megjelenítésére, a színpad 

és film szerepépítési technikáinak önálló alkalmazására. Stílusismerete és technikai 

felkészültsége alapján a kapott szerep önálló kidolgozására, a színpadi alak jellemfejlődésének, 

érzéseinek, indulatainak, lelkiállapot-változásainak kifejezésére. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Színészmesterség gyakorlata tantárgy alapvető didaktikai feladata a képzést lezáró komplex 

szakmai gyakorlati vizsgafeladat megvalósítása, ezért koordinációs szerepe van a többi 

gyakorlati tárgy (Vers- és prózamondás gyakorlata, beszédtechnika csoportos és egyéni 

gyakorlata, ének- és hangképzés egyéni gyakorlata, Színpadi mozgás gyakorlata) konkrét 

tananyagelemeinek, didaktikai célrendszerének meghatározásakor – a 14. osztályban fokozottan 

-, összegző szerepe azok eredményeinek felhasználásakor. A szerepfeladatok szövegelemeinek 

elemzésekor, a játékstílusok kialakításakor felhasználja a színházi-, filmes- és drámai 

műalkotások története, elemzése, esztétikája tantárgy során elsajátítottakat. 

 

Témakörök  

 

Szöveg nélküli és szöveges helyzetgyakorlatok, etűdök 72óra 

A színészi ábrázolás alapkérdései. 

Relaxáció, koncentráció gyakorlatai. 

Érzetek felidézésének gyakorlatai. 

Érzelmek felidézésének gyakorlatai. 

Szöveges vagy szöveg nélküli helyzetgyakorlatok:  

Helyzetgyakorlatok alkotása saját élményanyagból. 

Helyzetgyakorlatok alkotása egy megadott mondat, ill. szövegtöredék szituációba helyezésével. 

Konfliktus köré szerkesztett helyzetgyakorlatok alkotása. 

A színpadi jelenlét, a személyiség, egy-egy adott szerep megjelenítésének kérdései. 

Szöveg, gesztus összehangolása, a szó és a cselekmény egymáshoz illesztése. 

Színpadi kapcsolatteremtés. 

Színpadi, színészi dramaturgia, választás és cselekvés. 

Váltások a színészi játékban. 

Cselekvés és állapot kifejezése. 

Tárgyi eszközök (kellék és bútor) használata. 

Színészi belső és külső technika és felkészülés. 

A helyzetgyakorlatok pontosítása, bemutatása. 

 

Zenés helyzetgyakorlatok, etűdök 72óra 
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Kreativitás és fantáziai szerepe a színészi alkotásban. 

Naturális és stilizált játékmód. 

Adott zeneművekre (rigmus, népdal, műdal) készített helyzetgyakorlatok. 

Próbatechnikák. 

Színpadi ritmus és tempó. 

Zenei ritmus és tempó. 

Hangkeltés a színpadon. 

A színpadi zene típusai, azok alkalmazása. 

A helyzetgyakorlatok pontosítása, bemutatása. 

 

Különböző hangulatú, egyszerű szerkezetű jelenetek  

előadása színdarabokból  72óra 

Néhány szereplős, egyszerű helyzetű, realisztikus játékstílusú jelenetek színpadra állítása 

(ajánlható a naturalista stílusú drámarészlet pl.: Barta Lajos, Bródy Sándor, Molnár Ferenc, E. 

Albee, Ö. von Horváth, A. Miller, E. O’Neill, J. P. Sartre, A. Strindberg, T. Williams szövegei).  

Az írói szövegben lévő gondolatok érzések kifejezése színészi eszközökkel. 

Naturalista játékstílus, valószerűség és illusztráció. 

Valószerű ábrázolásra törekvő színészpedagógiai rendszerek, módszerek (K. Sz. 

Sztanyiszlavszkij, M. Csehov, L. Jouvet, L. Strasberg, Várkonyi Zoltán) alapelvei. 

Színpadi jelenet dramaturgiája. 

Színpadi kapcsolatrendszerek. 

Az együttes játék kialakítása. 

Tárgyi eszközök (kellék és bútor) használata. 

Felkészülés a szerepalkotásra. 

Felkészülés az előadásra. 

 

 

Kötött szövegű, verses drámarészletek előadása, színpadi stilizáció 

 128óra 
A színpadi stilizáció. 

Stilizált szöveg és valószerű játékmód. 

Önállóság és kreativitás a próbák során. 

Színpadi jelenet dramaturgiája, jelenetek összefűzése. 

A próbafolyamat egyes szakaszaira jellemző színészi feladatok, próbatechnikák. 

A mesterségbeli alapok ismereteinek, elemeinek, technikáinak együttes alkalmazása a színházi 

próbafolyamat során. 

Az alkotó állapothoz szükséges koncentrációs gyakorlatok, technikák alkalmazása kötött 

szövegű drámarészletek próbafolyamata és az előadása során. Pszichikai, fizikai sajátosságok, 

feltételek. 

A színészmesterség alapismereteinek bemutatása kötött szövegű drámarészletek segítségével. 

A színészi eszközrendszer (beszéd, ének, mozgás, tánc) rendezői instrukcióknak megfelelő, 

komponált alkalmazása és működtetése verses drámarészletek előadása során. 

A beszédtechnikai felkészülés technikai eszköztára. 

Kapcsolat kialakítása a közönséggel a színházművészet esztétikai és etikai normái szerint. 

Ajánlott szerzők: Szophoklész, Euripidész, Plautus, W. Shakespeare, LopedeVega, Calderon de 

la Barca, J. P. Corneille, Racine,Molière, F. Schiller, Katona József, Vörösmarty Mihály, 

Madách Imre. 
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Lélektani ábrázolás megjelenítése különböző stílusú drámarészletek előadásával 144 óra 

Összetett érzet és érzelem felidéző gyakorlatok. 

Az érzelmi emlékezet működtetése. 

Instrukció befogadása, értelmezése, rögzítése, végrehajtása.  

A próbafolyamat egyes szakaszaira jellemző színészi feladatok, próbatechnikák. 

A mesterségbeli alapok ismereteinek, elemeinek, technikáinak együttes alkalmazása a színházi 

próbafolyamat során. 

Az alakítás gyakorlati és elméleti eszközrendszerének komplex felhasználása, hatáselemmé 

alakítása a próbafolyamat során. 

Helyzet- és improvizációs gyakorlatok a próbák során, a színpadi kapcsolatrendszer kialakítása. 

Szereptanulás. 

Szerepépítési, karakterformálási alapismeretek beépítése a szerepépítés folyamatába. A 

szerepépítés technikái. 

A színpadi előadás elkészítésének munkarendje.  

Az alkotó állapothoz szükséges koncentrációs gyakorlatok, technikák alkalmazása a 

próbafolyamat és az előadások során. Pszichikai, fizikai sajátosságok, feltételek. 

A színészmesterség alapismereteinek bemutatása az előadás egyéb tényezőinek, alkotóinak 

(szcenikai keret, partnerek, munkatársak) meghatározottságai között.  

A beszédtechnikai felkészülés technikai eszköztára. 

Az ábrázolt alak külső megjelenítésének esztétikuma. 

A színészi eszközrendszer (beszéd, ének, mozgás, tánc) rendezői instrukcióknak megfelelő, 

komponált alkalmazása és működtetése. 

Kapcsolat kialakítása a közönséggel a színházművészet esztétikai és etikai normái szerint. 

Ajánlott szerzők: W. Shakespeare, A. P. Csehov valamint Barta Lajos, Bródy Sándor, Heltai 

Jenő, Sarkadi Imre, E. Albee, H. Ibsen, Ö. von Horváth, F. G. Lorca, A. Miller, E. O’Neill, J. P. 

Sartre, A. Strindberg, T. Williams szövegei. 

 

 

Kamera előtti, filmszínészi játék 48 óra 

A színház és a filmkészítés, -gyártás szervezeti felépítésének különbségei és működése. 

A film létrehozásában közreműködő szakemberek, szakmák. 

A filmforgatás fázisai, technológiája. A film esztétikai eszközrendszerének komplexitása. 

A produkálás és reprodukálás technikái a filmszínészi alkotásban. 

A filmfelvétel technikai sajátosságai. A filmszínészi alkotás időkeretei. 

A kamera előtti játék pszichikai jellemzői. 

Az alakítás kamera előtt történő megteremtésének módszerei, technikai sajátosságai. 

A színészi alkotás a filmalkotás egyéb tényezőinek, alkotóinak (szcenikai keret, partnerek, 

munkatársak) meghatározottságai között. A szakmai eszköz- és etikai normarendszer. 

A színészi eszközrendszer (beszéd, ének, mozgás, tánc) rendezői instrukcióknak megfelelő, 

komponált alkalmazása és működtetése a kamera előtti játékban. 

A film stílusának, műfajának, hangulatának, esztétikai jellegének színészi kifejezése. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Színházterem 

Színházi próbatermek (minimum 100 nm2) 

Filmstúdió 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. megbeszélés x x x  

1.4. vita x    

1.5. szemléltetés x x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, bútorok 

Színházterem 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

1.6. projekt   x  

1.7. kooperatív tanulás x x x  

1.8. szimuláció x x x  

1.9. szerepjáték x x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

1.10. házi feladat x x x  

1.11. instruálás, közvetlen irányítás x x x 

tantermek 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett x    
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
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feldolgozása 

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

4.3 Csoportos helyzetgyakorlat  x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása x x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések. 

Színpadi, filmes 

jelmezek, maszkok 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x x  

6. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
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fénytechnikai 

berendezések. 

Színpadi, filmes 

jelmezek, maszkok 

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések. 

Színpadi, filmes 

jelmezek, maszkok 

 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

Vers- és prózamondás gyakorlata 272 óra* 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja szövegértelmezési, elemzési stratégiák bemutatása, fejlesztése, 

valamint a szépirodalmi verses, prózai és párbeszédes formájú szövegek tagolt, árnyalt és 

kifejező előadásának elméleti és technikai megalapozása. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A képzés egészét tekintve kölcsönhatásban áll a Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

tantárggyal, alakítja és felhasználja annak szakmai tartalmait. A szövegelemek elemzésekor 

felhasználja Színházi-, filmes- és drámai műalkotások története, elemzése, esztétikája tantárgy 

valamint a középiskolai oktatás Magyar nyelv és irodalom tantárgya során elsajátítottakat. 
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Témakörök  

 

Egyszerű szerkezetű, hangulat- és tájfestő lírai  

és prózai művek elemzése és előadása 36 óra 

A szövegtartalom és a színészi kifejezés összefüggései. 

Az értelmezés jelentősége. 

Szövegelemzési, verselemzési, poétikai, verstani ismeretek és azok alkalmazása az 

előadásanyag szöveges elemeinek feldolgozása során. 

A szövegtartalom kifejezésének előadás-technikaialapismeretei. 

A kifejezés beszédtechnikai ismeretei. 

Gondolati ívek a szövegben. 

A szöveg akusztikai formájának kialakítása. 

Elsősorban a romantikus és a múlt századi magyar líra egyes szám első személyben írott, a 

hangi adottságoknak megfelelő, magas irodalmi értékű darabjainak előadása. 

Ajánlott szerzők: Petőfi Sándor, Arany János, Vörösmarty Mihály, Ady Endre, Juhász Gyula, 

Kosztolányi Dezső. 

 

 

Összetett szerkezetű, különböző verselésű lírai művek 

elemzése és előadása        36 óra 

Beszédbátortalanság, beszédhallás, beszédtechnika, beszédművelés fogalmai. 

Fonetika, foniátria, fonológia, logopédia fogalmai. 

Kommunikáció, lámpaláz, modorosság fogalmai. 

Verselési hagyományok, formák és típusok a magyar lírában. 

A központozás akusztikus megjelenítése. 

Az írásjelek szerepe az előadás akusztikus megformálásában. 

Összetett szerkezetű, epikus, elbeszélő költemények elemzése és előadása. 

Ajánlott szerzők: Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Arany 

János, Vörösmarty Mihály, Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, 

József Attila, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Nagy László valamint kortárs költők. 

 

 

Párbeszédes szerkezetű és prózai szövegek előadása  72 óra 

Drámai, verses, prózai szövegek elemzése, értelmezése, rögzítése. 

Különböző szerkezetű, stílusú, műfajú szövegek (vers, monológ, dialóg) érzelmi, gondolati 

tartalmainak kifejezése a színpadi beszéd eszközrendszerével. 

Helyzet-, szöveg-, szerepelemzési technikák alkalmazása az alakítás szövegelemeinek 

előadásában. 

A beszédtechnikai ismeretek alkalmazása a színpadi beszéd kialakításában. 

Árnyalt stílusú, humoros prózai művek előadása. Ajánlott szövegek: Nagy Lajos (Képtelen 

természetrajz) Karinthy Frigyes (Karcolatok, Humoreszkek, Tanár Úr kérem c. kötet egyes 

darabjai.). 
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Árnyalt stílusú, egyszerű dramaturgiájú jelenetek előadása. Ajánlott szerzők: Bródy Sándor, 

Barta Lajos, Móricz Zsigmond, Németh László, Heltai Jenő, Molnár Ferenc, Szép Ernő, Tamási 

Áron valamint kortárs szerzők. 

 

 

Balladák előadása 40 óra 

Népi és műballadák feldolgozása. 

Elbeszélő és párbeszédes szövegtípusok előadása. 

A romantikus műballada típusai, alkotói. 

A központozás akusztikus megjelenítése. 

Az írásjelek szerepe az előadás akusztikus megformálásában. 

A magyar irodalmi köznyelv összegzése, Arany János (pl. Ráchel siralma, Vörös Rébék, 

Tengeri hántás, Tetemrehívás, Hídavatás, Ágnes asszony, V. László, Zách Klára). 

  

 

Modern lírai és prózai művek elemzése és előadása 40 óra 

Szövegelemzési, verselemzési, poétikai, verstani ismeretek és azok alkalmazása a modern lírai 

és prózai szövegek feldolgozása során. 

Az elmúlt fél évszázad jellemző verstípusai, nyelvi gondolkodása. 

F. M. Alexander tényfeltáró technikájának alapismeretei. 

Rodenburg és Woodhouse metódusának jellemzői. 

Az orosz iskola jellemzői. 

A központozás akusztikus megjelenítése. 

Az írásjelek szerepe az előadás akusztikus megformálásában. 

Típushibák a színpadi megszólaláskor. 

A pódium esztétikája. 

Különböző verstípusok előadása. 

A kortárs - vallomásos tematikájú - irodalom szövegtartalmainak kifejezése.  

 

 

Drámai szövegek, monológok előadása 48 óra 

A szöveg rögzítésének módszerei. 

Tagolás és váltások a színpadi beszédben.  

A monológ felépítése. 

Párbeszéd színpadi előadása.  

Az irodalmi nyelv törvényszerűségeit követő élőbeszéd alkotása. 

A különböző korok jellegzetes beszédstílusainak alkalmazása. 

Drámai szövegek, beszédigényes, vallomásos tematikájú jelenetek, monológok előadása. 

Ajánlott szerzők: Katona József, Madách Imre, Vörösmarty Mihály, B. Brecht, A. P. Csehov, 

Ny. Gogol, M.Gorkij, G. Hauptmann, H. Ibsen, W. Shakespeare, G.B. Shaw, A. Strindberg, 

valamint kortárs szerzők. 
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A képzés javasolt helyszíne.(ajánlás) 

Színházterem. 

Színházi próbatermek (minimum 100 nm2), tantermek. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. megbeszélés x x x  

14. vita x    

1.5. szemléltetés x x x  

1.6. projekt   x  

1.7. kooperatív tanulás x x x  

1.8. szimuláció     

1.9. szerepjáték x x x  

1.10. házi feladat x x x  

1.11. instruálás, közvetlen irányítás x x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x  x  

2.2. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x  

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

5.2. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján x x x  

6. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 204 óra* 

 

 

 

A tantárgy tanításának célja 

Beszédelemzési módszerek, fejlesztő, javító, szinten tartó gyakorlatok ismertetése. A hallási 

figyelem, és a beszédszervek tudatos használatának kialakítása, fejlesztése. A légzés, lazítás, 

koncentrálás gyakorlatainak bemutatása, elsajátítása. 

A tantárgy tanításának célja továbbá elmélyíteni a színpadi középhang kialakításának és helyes 

használatának ismereteit. Bemutatni a hangzó- és artikulációs gyakorlatokat, a hangerő- és 

hangszíngyakorlatokat, a főbb kifejező eszközök: beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés, 

szünet alkalmazását, a hangsúlyszabályokat és hanglejtés kifejező használatát.  

Elősegíteni a különböző szerkezetű, stílusú, műfajú szövegek (vers, monológ, dialóg) érzelmi, 

gondolati tartalmainak kifejezését. 

 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata tantárgy a képzés egészét tekintve 

kölcsönhatásban áll a Színészmesterség gyakorlata, valamint Vers- és prózamondás gyakorlata 

tantárggyal, segíti a komplex szakmai vizsgafeladatok színvonalas megvalósulását. A 

szövegelemek elemzésekor felhasználja a Színházi-, filmes- és drámai műalkotások története, 

elemzése, esztétikája tantárgy során elsajátítottakat 

 

 

Témakörök  

 

Lazító, légző és koncentrációs gyakorlatok 40 óra 

A beszédről. 

A hallás. 

Beszédképzés, anatómiai alapismeretek. 

Lazító gyakorlatok: 

testrészenkénti lazítás, 

teljes ellazítás, 

a légzés megfigyelése, tanulmányozása relaxálás közben, lazítás fekve, ülve, állva, 

tónusszabályozó gyakorlatok (feszítés, lazítás) az egész testen majd testtájanként, 

lazítás a beszédtechnikai gyakorlatok végzése közben, 

a test tónusállapotának kontrollálása és szabályozása beszédgyakorlatok közben, 

belső relaxálás. 

A légzőszervek, a légzés. 

A beszédlégzés tudatosítása gyakorlatok során. 

Légzőgyakorlatok: 

az élettani és a beszédlégzés különbségei, 

rekeszlégzés, 
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légzőgyakorlatok mechanikusan mondható szövegekkel, 

légzőgyakorlatok népdalokkal, gyermekversekkel, 

tudatos tagolás a légzéssel a produktív és a reproduktív beszédben, 

információ átadása a különböző légzésmódokban.  

 

A hangadás: zöngegyakorlatok, hangerő, hangmagasság 52 óra 

A hangadás. 

Hanggyakorlatok:      

a mellkasi és a szükséges szájtéri rezonancia megerősítése m hanggal, 

rezonancia gyakorlatok magánhangzókkal, 

a kemény és a lágy hangindítás gyakorlatai, 

a középhang beállítása és megerősítése, 

hangringató gyakorlatok a fölösleges izomfeszültségek oldására, 

szöveges hanggyakorlatok (gyermekversek, mondókák). 

A hang magasságának változtatása (skálázás), a középhangsáv szélesítése. 

Hangerőgyakorlatok a suttogástól az erőlködés mentes fokozásig. 

Hangszíngyakorlatok, a kemény és a lágy hangvétel. 

Hangadási módok megfigyelése: az elől szóló középhang megerősítése. 

Változatok a hangadásban (hátul szóló, préselt, öblösített, levegős és fejhang.  

szöveges hangerőgyakorlatok, a fokozás és csillapítás, szöveges hangmagasság 

gyakorlatok, a középhangsáv szélesítése a magas és a mély hangok felé.). 

Szöveges középhang gyakorlatok: erőteljes hangvétel,lágy hangvétel, 

szöveges hangmagasság gyakorlatok, 

szöveges dinamikai gyakorlatok, 

összetett gyakorlatok a fokozás, váltás, a hangszín és a hanglejtés tudatos  

alkalmazására.  

 

Artikulációs és hangzójavító gyakorlatok2 42 óra 

Az artikuláció 

szöveg nélküli gyakorlatok (ciklikus hangsorok) a beszédszervek mozgásának ügyesítésére: 

magánhangzó gyakorlatok, 

mássalhangzó gyakorlatok, 

artikulációs módok tanulmányozása, 

szöveges magánhangzó gyakorlatok, 

pergetett szövegmondás hibátlan artikulációval, 

szöveges gyakorlatok mozgás, fizikai terhelés közben, 

szöveges gyakorlatok megosztott figyelemmel, 

a hibátlan artikulációjú pergetett szövegmondás begyakorlása, 

a suttogó beszéd intenzitásának növelése szöveges gyakorlatokban, 

a kiejtés változatai a főbb tájszólásokban. 

 

Ritmus-, tempógyakorlatok 34 óra 

A szótagok időtartamának meghatározása. 

Ritmus, tempó: 

ritmusgyakorlatok, 

csoportos ritmusgyakorlatok (kórus). 
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A hanglejtés, hangsúly, hangszín gyakorlatai 28 óra 

A hangsúlyozás alapismeretei. 

Hangszínek, hangváltások kimunkálása.  

A kifejező, helyes  

hanglejtés,  

hangsúly, 

hangszín kialakításának gyakorlatai. 

Hangsúly a szavakban, szókapcsolatokban, hangsúlyváltozatok. 

A hanglejtés változatai azonos szólamon, szövegen belül. 

 

Nonverbális kifejező eszközök 8 óra 

Tekintetjátékok: 

beszédgyakorlatok tekintettartással, 

vonzás és taszítás a tekintetben, 

utasítások tekintettel. 

Grimaszjátékok: 

egymás utánzása, 

grimaszok leolvasása, értelmezése, 

Járás, testtartás, gesztusok megfigyelése és utánzása, 

Egymás artikulációjának leolvasása, szinkronizálása. 

Helyzetgyakorlatok a technikai gyakorlatok szövegeivel. 

Helyzetgyakorlatok értelmetlen szöveggel. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Színházi próbatermek (minimum 100 nm2). 

Tükrös tanterem, megfelelő akusztikai adottságokkal.  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x  tükrös terem 

1.2. szemléltetés x x  tükrös terem 

1.3. kooperatív tanulás x x  tükrös terem 

1.4. szimuláció x x  tükrös terem 

1.5. házi feladat x x  tükrös terem 

1.6. Instrukció, közvetlen irányítás x x  tükrös terem 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x   

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x   

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x   

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  tükrös terem 

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  tükrös terem 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  tükrös terem 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása x x  tükrös terem 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  tükrös terem 

6. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x  tükrös terem 

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x  tükrös terem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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Ének- és hangképzés egyéni gyakorlata 136 óra* 

A tantárgy tanításának célja 

A színpadi éneklés technikai alapjainak bemutatása. Légzéstechnikai, hangképzési, fiziológiai 

alapismeretek elsajátítása. A beéneklés, skálázás technikájának elsajátítása. 

Alapfokú zeneelméleti ismeretek, kottaolvasás, zenei szakkifejezések (tempó, dinamika) 

feltárása. 

A különböző hangulatú, műfajú dalok (operett, musical, sanzon, táncdal, kuplé stb.) műfaji 

sajátosságainak, előadási technikáinak megfigyelése, elemzése, reprodukálása. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy épít a közoktatás korábbi szakaszaiban az Ének tantárgy során elsajátított 

ismeretekre. A 14. osztály során javasoltan együttműködik a Színészmesterség, valamint a Vers 

és prózamondás tantárgyakkal. 

 

 

 

Témakörök  

Légzéstechnika 12 óra 

Az éneklés anatómiája, Az éneklés során szerepet játszó szervek és izomcsoportok. 

A helyes légzéstechnika elmélete, a szabályos levegővétel.  

A növendékek hibáinak felismertetése, tudatosítása.  

Légző gyakorlatok tanulása, tudatosítás után folyamatosan ismételt gyakorlása. 

 

Hangadás, skála-gyakorlatok 

 16 óra 

A hangképzés elmélete. 

Hangképzés a gyakorlatban. 

Skála-gyakorlatok. 

Zönge gyakorlatok. 

Vokálisra nyitás gyakorlatai. 

Futó skálák gyakorlatai. 

Hosszabb futó-skálák gyakorlatai. 

Rezonáns érzet erősítése. 

Tartott hangok, levegőbeosztás gyakorlása. 

Staccato gyakorlatok. 

Magasságok automatizálása felülről indított skálával. 

 

 

Népdalok, népdalfeldolgozások, virágénekek előadása 28 óra/ 28 óra 

Skálától a daléneklésig. 

Népdalok, népdalfeldolgozások előadása.  
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Zongorakísérettel ellátott virágénekek, gyermekdalok előadása. 

Néhány - képességnek megfelelő nehézségű - dal kiválasztása közös feldolgozása.  

Ajánlott zenei anyag: Ádám Jenő: A dal mesterei I-II. kötet. 

Kerényi György: Énekiskola II. kötet dalaiból. 

 

 

Sanzonok, táncdalok, duettek előadása 28 óra 

Érzelmek kifejezése. 

A színpadi kapcsolat. 

Sanzonok műfaji, technikai jellegzetességei.  

Táncdalok műfaji, technikai jellegzetességei.  

Könnyebb operettek (ajánlott szerzők: Eisemann Mihály, Zerkovitz Béla, Ábrahám Pál, 

Kálmán Imre ) műfaji, technikai jellegzetességei. 

 

 

Dramatikus szerkezetű sanzonok, kuplék előadása 26 óra 

A színpadi éneklés. 

A hang- és énektechnikai ismeretek alkalmazása különböző hangulatú és műfajú dalok, kuplék, 

sanzonok, énekelt versek, dalmű részletek előadásában.  

A dramatikus dalműfajok rövid áttekintése, híres előadói, zenehallgatás, esetleg videofelvétel 

megtekintése.  

A kuplé. 

Megzenésített vers: sanzon. 

Ajánlott zenei anyagok: pl. „Szalonspicc-album” (kuplék),”Darvas-album, Ruttkai-album, 

Domján-album (sanzonok)". 

Az előadói készség alkalmazása énekes előadásmód során. 

 

 

Musicalrészletek előadása 26 óra 

A zenés színészmesterség alapismeretei és párhuzamos alkalmazása.    

Hangtechnikailag igényes dalok pl. francia sanzonok, amerikai örökzöldek, könnyebb musical 

részletek előadása.  

Dramaturgiailag és hangtechnikai szempontból összetettebb musical részletek előadása.  

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Énekszoba zongorával. 

Színházi próbatermek (minimum 100 nm2), tantermek. 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x   

1.2. szemléltetés x x  

Oktatási segédeszközök 

(videó, magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, projektor, 

számítógép, videókamera stb.) 

1.3. projekt     

1.4. kooperatív tanulás x x x 

Oktatási segédeszközök 

(videó, magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, projektor, 

számítógép, videókamera stb.) 

1.5. szimuláció x x   

1.6. szerepjáték x x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

1.7. házi feladat x x x  

1.8. Instrukció, közvetlen irányítás x x x 

Oktatási segédeszközök 

(videó, magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, projektor, 

számítógép, videókamera stb.) 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x   

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x   

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  

Oktatási 

segédeszközök 

(videó, 

magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, 

projektor, 

számítógép, 

videókamera stb.) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x   

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x   

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x   

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

Oktatási 

segédeszközök 

(videó, 

magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, 

projektor, 

számítógép, 

videókamera stb.) 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1 Műveletek gyakorlása x x x  

5.2 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  

Oktatási 

segédeszközök 

(videó, 

magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, 

projektor, 

számítógép, 

videókamera stb.) 

6. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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Színpadi mozgás gyakorlata 344 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy tanításának célja 

A színpadi jelenléthez, alkotáshoz szükséges test-tudat kialakítása. A fizikai kondíció, 

állóképesség fejlesztése. A test részeinek, izomzatának tudatosítása és kontrollált irányítása. A 

feszítés, lazítás technikáinak elsajátítása. A színpadi kifejezéshez szükséges test-használat 

kialakítása. Az izomzat differenciálása és differenciált használata. 

Színpadi kontakt-mozgás alaptechnikáinak elsajátítása. 

Alkalmazott koreográfiák, megfigyelése, rögzítése, reprodukálása.  

Balett-tánc, jazz-balett, néptánc mozgásformák és stílusok alapelemeinek bemutatása. 

A testtartás, a testhelyzet, a helyváltoztatás, a jelbeszéd, a gesztus, a mimika eszközrendszere, 

alkalmazásának alapismeretei. 

A test- és arcjáték szerepének kiemelése a karakterábrázolásban, a jellemvonások színpadi 

megjelenítésében. 

Célja továbbá, megismertetni, a test részeinek mozgáslehetőségeit, a különböző korok és 

stílusok mozgásjellemzőit, magatartásait, a néptánc jelentőségét kultúránkban, a mozgás 

jellemábrázoló karakterjegyeit. Ösztönözni az egyéni mozgásstílus kialakítására, az 

improvizációs készség kibontására.  

Kialakítani a színészi tevékenységhez szükséges önfegyelmet, a rendszeres mozgás igényét. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy épít a közoktatás korábbi szakaszaiban a Testnevelés, Tánc és dráma tantárgyak 

során elsajátított ismeretekre. A 14. osztály során javasoltan együttműködik a Színészmesterség, 

valamint a Vers és prózamondás tantárgyakkal. 

 

Témakörök  

 

Színpadi mozgás-tréning, koordinációs gyakorlatok 68 óra 

A színpadi jelenléthez, alkotáshoz szükséges test-tudat, test-használat, kondíció, kialakítása. 

Kontakt és koreografikus alapelemek. 

Az izomzat differenciált használata. A színpadi figura mozgásrendszerének (a testtartás, a 

testhelyzet, a helyváltoztatás, a jelbeszéd, a gesztus, a mimika eszközei) kialakítása. 

A színpadi alkotás táncelemeinek megalkotásához szükséges mozgáskoordinációs képesség, 

állóképesség és kondíció kialakítása.  

 

 

Testtudat kialakítását célzó technikák 68 óra 

A testtudat fogalma. 

A test és tudat egységét, a belső világot megismerő tréningek, technikák, rendszerek. 

Az ideokinesis. 

Az Alexander-technika. 

A SkinnerReleasing – technika. 
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A Pilates-módszer. 

A jóga. 

 

Tánctechnikai tréningek (balett-, jazz tánc) 68 óra 

Balett-tréning program kialakítása és folyamatos működtetése. 

Testrészek megismerése, izolációja, mozgáshasználata. 

Testtartás. 

Lábhelyzetek – karpozíciók. 

Irányok – térbeosztás. 

Ugrások. 

Forgások. 

Rúdgyakorlatok. 

A gyakorlatok használata, tréning. 

Jazz-tánc. 

Izolációs alapgyakorlatok. 

Tréning összeállítás. 

Klasszikus amerikai jazz elemek. 

 

 

Kontakt-technikák 68 óra 

Mozgásirányok, ritmusok váltogatása. 

Dinamikus mozgássorok összehangolt végzése. 

Akrobatikus színpadi mozgások kivitelezése. 

Színpadi vívás és kézitusa megjelenítése. 

A különböző mozgástechnikai elemek gördülékeny, s az adott elvárásoknak megfelelő 

reprodukálása. 

 

 

Pantomim 36 óra 

Színpadi test- és arcjáték. 

A színpadi kifejezéshez szükséges test-használat kialakítása. Az izomzat differenciálása és 

differenciált használata. 

A testtartás, a testhelyzet, a helyváltoztatás, a jelbeszéd, a gesztus, a mimika eszközrendszere, 

alkalmazásának alapismeretei. 

A test- és arcjáték szerepe a karakterábrázolásban, a jellemvonások színpadi megjelenítésében. 

A gesztusnyelv alapismeretei. 

Karakterek és karakterváltások ábrázolása non verbális eszközökkel. 

Színpadi etűdök és helyzetgyakorlatok megjelenítése a gesztusnyelv eszközrendszerének 

alkalmazásával. 

Stilizált mozgásformák megjelenítése. 

Különböző élőlények és élettelen tárgyak, valamint tereptárgyak pantomimikus megjelenítése. 

Színpadi botlások, esések, zuhanások, kézitusák stilizált megjelenítése. 
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Néptánc 36 óra 

A néptánc szerepe, jelentősége a magyar kultúrában.   

A néptánc területi felosztása, típusai. 

A magyar néptánc, ugrós tánctípusainak alapmotívumai. 

Néptánc mozgásformák, fajták és stílusok alapismereteinek elsajátítása és alkalmazása. 

A különböző néptánc dialektusok jellemzői. 

Nyugati vagy dunai táncdialektus; Csallóköz-Szigetköz; Rábaköz; Nyugat- és Közép-Dunántúl 

(Veszprém-Zala-Vas); Dél-Dunántúl (Somogy-Baranya); Kelet-Dunántúl (Sárköz, Dunamente, 

Bácska-Szlavónia, Kalocsa vidéke, Kiskunság). 

Középső vagy tiszai táncdialektus: Felső-Tisza vidéke; Északkeleti Felvidék; Keleti palócok és 

matyók; Nagykunság, Jászság; Dél-Alföld, az Alsó-Tisza vidéke. 

Keleti vagy erdélyi táncdialektus: Kalotaszeg; Mezőség; Maros-Küküllő vidék; Marosszék; 

Székelyföld; Barcaság, hétfalusi csángók; Gyimesi csángók; Bukovinai székelység; Moldvai 

csángók 

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Színházterem. 

Színházi próbatermek (minimum 100 nm2), tantermek. 

Balett-terem, színházterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. szemléltetés x x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

1.3. projekt  x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

1.4. kooperatív tanulás  x x  

1.5. Instrukció, közvetlen irányítás x x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én
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C
so
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o
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o
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tá
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sz

tá
ly

- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x  

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x x  

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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Színházi-, filmes- és drámai műalkotások története, 

elemzése, esztétikája tantárgy      428 óra* 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy ismertesse a növendékek előtt a színház és filmművészet, 

valamint drámairodalom jelentős korszakait megjelenítő műalkotásokat, azok elemzéséhez, 

feldolgozásához szükséges szempont- és eszközrendszert alakítson ki. A kiemelkedő művészi 

alkotások vizsgálatán keresztül bemutassa a műelemzéshez szükséges alapfogalmakat és ezek 

alkalmazásainak technikáit. Jellemezzen szöveg-, helyzet- és szerepelemzési módszereket, 

amelyek felhasználása segítséget nyújthat a hiteles színészi alkotás létrehozásához. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy támaszkodik a közoktatás közismeretei tárgyainak (Magyar nyelv és irodalom, 

Történelem) tananyagelemeire. Feladata, hogy felkészítse a növendékeket a szakmai elméleti 

szóbeli vizsgafeladat teljesítésére, valamint elemzési szempontrendszerekkel, tárgyi 

ismeretekkel segítse a Színészmesterség, valamint a Vers és prózamondás tantárgyak 

vizsgafeladatainak sikeres megvalósulását. 

 

Témakörök  

 

Irodalmi műelemzés, poétikai és dramaturgiai ismeretek 

 36 óra 

A metaforikus nyelvi kifejezés, a kötött ritmusú szövegforma feldolgozásának módszertana.  

Rímképletek, kötött és szabad versformák jellemzői, elemzési technikái. 

A XX. századi és a kortárs líra főbb irányzatai, típusai. A kortárs vers nyelvi jellemzői, 

képalkotása, elemzési technikái. 

A prózai művek elemzési technikái, stratégiája. A kompozíció, a valóság, az értékek, a nyelvi 

megformáltság síkjainak elemzése. A szövegritmus, a szövegszerkezet és a szövegkohézió 

kérdései. 

A XX. századi és a kortárs próza stilisztikai, tematikai, műfaji jellemzői, elemzési technikái. 

A dráma és a filmforgatókönyv szövegtípusai, szövegeik műfaji sokszínűsége. A szövegek 

szerkezeti jellemzői, elemei, feldolgozásuk módszerei, kategóriái.  

Poétikai, irodalomelméleti alapismeretek. 

A drámai kompozíció elemei, sajátosságai. Drámaelméleti alapfogalmak (expozíció, 

alapszituáció, bonyodalom, tetőpont, végkifejlet). 

Drámamodellek (konfliktusos, középpontos, kétszintes) jellemzői. A drámai műfajok 

szerkezetének közös és eltérő elemei. 

A drámai szövegek, helyzetek, karakterek elemzésének módszerei, szakaszai, eszközei.  

Az átfogó cselekmény elemzése, a szerep dramaturgiai helyzetének és funkciójának kijelölése. 

A drámai dialógus szövegének sajátosságai, elemzésének technikái. 

A dramaturgiai fogalmak használata, a dramaturgiai eszközök (késleltetés, előre jelzés, 

ellenpontozás stb.) felismerése és beépítése a szerepalkotás folyamatába. 

A jelentős drámairodalmi művek, forgatókönyvek elemzése. 

Színházi előadások, játékfilmek elemzése. 
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Művelődéstörténeti és művészettörténeti korszakok 18 óra 

Az előadás szövegének művelődéstörténeti, társadalom- és eszmetörténeti, irodalomtörténeti 

beágyazottsága. 

Az egyetemes művelődéstörténet jelentős korszakai, szemléleti, eszmei, társadalomtörténeti 

jellemzői: 

az őskori és a folyami kultúrák, 

a görög és római kultúrák, 

a középkor, 

a reneszánsz és humanizmus, 

a reformáció és ellenreformáció, 

a felvilágosodás, 

a klasszicizmus, 

az európai és a magyar romantika korának kultúrája, 

a magyar reformkor és a századforduló művelődési folyamatai, 

az európai avantgárd irányzatait és hatása a magyar művészeti életre, 

a két világháború közötti magyar művelődési élet jellegzetességei, 

az 1945 utáni és a jelenkori kulturális folyamatok. 

A korstílusok esztétikai jellemzői, hatásuk a színházművészetre. 

A XX. századi színházművészet társadalom- és kultúrtörténeti beágyazottsága. 

A színpadi korszakok, műfajok, típusok művészettörténeti beágyazottsága. 

A főbb művészettörténeti korszakok jellemzői, emblematikus alkotói, művei 

A művészettörténeti stíluskorszakok hatása a színházművészet eszközrendszerére (szcenika, 

díszlet, zene, jelmez stb.) a művészeti ág története során. 

 

 

Jelmez-, viselet-, és divattörténet 18 óra 

A viselet- és divattörténet jelentős korszakai. 

A viselet és a jelmez összefüggései. 

A színpadi jelmez esztétikai hatása, jelmeztörténeti stíluskorszakok, irányzatok. 

A jelmez a színpadi ruha szerepe a színészi alakítás eszközrendszerében. 

A jelmez- és viselettörténet stíluskorszakai és azok hatása a színházművészet játékstílusának, 

esztétikai értékalakzatának egészére a művészeti ág története során. 

A különböző korok, országok divatja, a különböző társadalmi osztályok viseletei 

(kiegészítőkkel együtt). 

A kosztüm, a paróka, jelmez és arcfestés (smink) használatának alakulása. 

 

 

A színházművészet elmélete, esztétikája 36 óra 

A színjáték, a színpadi előadás fogalmának, elemeinek, alkotórészeinek elemzése, azok 

történeti változásainak áttekintése. 

A színházművészet komplex eszközrendszere, esztétikai összetettsége, alkotófolyamatának 

sajátosságai, szakaszai, helyszínei.  

A műalkotás tárgyiasulásának, elemzésének problémái. 
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Az esztétika fogalma, tárgya, minőségei, kategóriái.  

Művészetelmélet, színművészeti ágazatok, típusok.  

A színházművészet komplexitása. A színjátéktípusok szerkezete, elemei, elemzési módszerei.  

A színpadi látvány, a színpadi játéktér technikai vonatkozásai. A díszlet, a jelmez, a bútor, a 

kellék, a hang- és fénytechnika szerepe az előadás egészében. 

A színpadtechnikai eszközrendszer elemei, működésének célja és technikája, esztétikai hatása.  

A színészi ábrázolás tárgyi környezete, a szcenikai eszközök alkalmazásának módszertana. 

A színházművészet esztétikai értékalakzata, az értékalakzat formálódása a XX. század során. 

Kortárs színpadi hatáselemek. 

Színpadi szerep esztétikai formáinak kialakítása, szerepépítési módszerek. 

Próbamódszerek és alakítások elemzése. 

A szerepalkotás szakaszai, folyamata. Az alakításhoz szükséges színészi eszköztár 

kialakításának és működtetésének módszerei.  

Az alakítás megteremtésének időbelisége, a próbafolyamat szakaszai, céljai, részeredményei. 

 

 

Egyetemes színháztörténet 68 óra 

A színházművészeti előadás szerkezete, elemei. A színpadi műfajok, modellek és típusok a 

művészeti ág története során, és azok jellemzői. 

A színházművészet főbb játékstílusainak eszközrendszere és alkotási módszerei.  

Az ókori görög, római színház és dráma. 

A középkori liturgikus színjátszás. 

A reneszánsz korának színjátszása. 

A "farce", a commedia dell'arte jellemzői. 

A barokk és a felvilágosodás színháza. 

A klasszicizmus. 

 A romantika színháza. 

Az európai színjátszás XX. századi történetének jelentős irányzatai és alkotói. 

Jelentős kortárs irányzatok. 

Színházi előadások elemzése. 

 

 

Magyar színháztörténet 68 óra 

A magyar színjátszás kezdetei. 

A magyar színjátszás kialakulása, a vándorszínészet kora. 

A Pesti Magyar Színház megnyitásától a Nemzeti Színház aranykoráig, Paulay Ede 

tevékenysége. 

A századforduló színházi élete Magyarországon. 

A két világháború közötti magyar színjátszás.  

Az 1945 utáni magyar színházi élet sajátosságai, alkotói. 

Határon túli magyar színjátszás. 

A rendszerváltást követő színházi struktúra. 

Kortárs magyar színház. 
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Egyetemes drámatörténet 52 óra 

A drámatörténet főbb korszakai, jelentős alkotói, drámatípusai az ókortól a kortárs művekig. 

A meghatározó jelentőségű drámai művek szerkezeti, stilisztikai, szcenikai elemzésének 

gyakorlata. 

A drámai kompozíció, a szerkezet elemei, kategóriái, azok változása a műnem története során. 

A drámai műnem főbb műfajainak, típusainak kialakulása, jellemzőik, szerkezeti hasonlóságaik 

és eltéréseik. 

Az ókori görög és római dráma sajátosságai. 

A középkor liturgikus és világi drámairodalmának típusai. 

A „farce”, a commedia dell’arte jellemzői. 

A reneszánsz és a manierista dráma eredményei, jelentős alkotóinak életműve. 

A spanyol barokk dráma alkotói, dramaturgiai jellemzői. 

A francia klasszicizmus drámairodalmi törekvései, alkotói. 

A romantikus dráma.  

A polgári dráma jellemzői, meghatározó alkotásai. 

Az egyetemes drámairodalom irányzatai, alkotói a XX. század első felében. 

Az amerikai dráma. 

Az abszurd és a groteszk dráma. 

Az egyetemes drámairodalom irányzatai, alkotói a XX. század második felében. 

 

 

Magyar drámatörténet 52 óra 

A magyar drámairodalom kezdetei. 

Magyar dáma a felvilágosodás korában. 

A XIX. századi magyar romantikus dráma története, típusai, kiemelkedő alkotói, alkotásai. 

Naturalista kísérletek. 

A XX. századi magyar dráma tematikai és formai irányai, alkotói, kiemelkedő alkotásai. 

Polgári dráma, szalon-vígjáték a két világháború között. 

Történelmi drámák a XX. századi magyar irodalomban, a parabola műfaja. 

Politizáló színház és dráma. 

Határon túli magyar drámairodalom jelentős alkotói, műhelyei. 

Értelmiségi sorskérdések a magyar drámairodalomban. 

Groteszk és abszurd kísérletek. 

Kortárs magyar drámai törekvések, alkotók. 

 

 

A színművészet etikai vonatkozásai 8 óra 

A színpadi és a mindennapi személyiség jellemzői. 

A művészi alkotás etikai alapjai, a folyamat etikai jellemzői. 

A színházművészet etikai normáinak sajátosságai. 

Művészi szabadság és kötöttség a színházművészetben. 

A színházi és a mozgóképes produkciók alkotási folyamata, alkotói és a hozzájuk kötődő etikai 

vonatkozású viszonyok. 

A színész munkakapcsolata a színházművészet, a mozgóképes művészet egyéb tényezővel, 

szereplőivel. A viszonyok etikai vonatkozásai. 
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A társulat és az alkotó közösség etikai normái. 

A színészi alkotás etikai szabályozottsága. Az alázat, az empátia, a konfliktus, a 

kompromisszum fogalma, etikai vonatkozásai. 

 

 

A színművészet pszichológiai vonatkozásai 8 óra 

A színművészet lélektani folyamatai, jellemzői.  

Konfliktus és stressz az alkotás különböző fázisaiban. 

Relaxáció, koncentráció, szuggesztió, önszuggesztió az alkotófolyamatban.  

A színészi ábrázolás paradoxona, a " nyilvános egyedüllét", a " mi lenne, ha" kategóriái  

A beleélés szerepe a színészi ábrázolásban.  

A lélektani megfigyelés, önmegfigyelés, az elemzés és önelemzés, a pszichikai kondicionálás 

stratégiája, technikái, gyakorlatai 

A színházi munkaterület lélektani terheltsége, konfliktus, stressz. Feldolgozási stratégiák.  

Az előadóművész alkotásának lélektani feltételrendszere, a feltételek kialakításának módszerei 

A befogadó és az alkotó sajátos lélektani kapcsolata a pódium-művészet keretein belül.  

A figyelem felkeltésének és a művészi hatás létrehozásának pszichikai feltételei 

 

 

Filmelmélet, filmesztétika 32 óra 

A mozgóképes és a filmalkotás szerkezete, elemei, szerkezetének változatai. 

Jelentős filmesztétikai, -elméleti és történeti fogalmak, folyamatok. 

A film dramaturgiája, a kép, az utalás, a képváltások, a montázs, narráció. 

A szerzői és a szórakoztató film eltérő jellemzőinek megfogalmazása. 

A mozgóképes műfajok, modellek és típusok a művészeti ág története során, s azok jellemzői. 

Műfajtörténeti és elméleti alapismeretek. 

Film- és televíziós szerep esztétikai formáinak kialakítása, szerepépítési módszerek. 

Próbamódszerek és alakítások elemzése. 

A szerepalkotás szakaszai, folyamata. Az alakításhoz szükséges színészi eszköztár 

kialakításának és működtetésének módszerei. 

Az amerikai filmszínészi iskola. 

Az európai filmszínészet új típusú műhelyei. 

 

 

Egyetemes és magyar filmtörténet 32 óra 

A filmművészet jelentős korszakai, ábrázolási módszerei. 

A filmművészet komplexitása, szerkezeti elemei, eszközrendszere.  

Az eszközrendszer alkalmazásának stílustörténeti változatai. 

A filmművészeti korszakok jellemzői, szemléleti sajátosságai, sajátos eszközrendszere, színészi 

játékstílusainak jellemzői. 

A némafilm. 

A hangosfilm a II. világháborúig. 

Filmművészeti korstílusok a II. világháborút követően (A neorealizmus, A francia újhullám, Az 

angol free cinema).  
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Az európai művészfilm (szerzői film) nagy egyéniségei (Fellini, Bergman, Bresson, Antonioni). 

Kelet-európai filmművészet áramlatok (A cseh, a lengyel, az orosz film törekvései, alkotói, 

alkotásai). 

A magyar film története, jelentős alkotói (Szabó István, Sándor Pál, Fábri Zoltán, Jancsó 

Miklós, Kósa Ferenc, Sára Sándor, Makk Károly, Bacsó Péter). 

A jelentős filmalkotások elemzése. 

 

 

 

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Filmvetítésre alkalmas szaktanterem. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.6. szemléltetés x x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

1.7. projekt  x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

1.8. kooperatív tanulás  x x  

1.12. Instrukció, közvetlen irányítás x x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése x x x  
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

szóban 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.2. Műveletek gyakorlása x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x x  

9. Szolgáltatási tevékenységek körében     

9.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

9.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az 55 212 01 SZÍNÉSZ II. SZAKKÉPESÍTÉS-

RÁÉPÜLÉSHEZ 

 

 

 

A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

–  az 55 212 01 Színész II. szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet 

 alapján készült.      

 

 

A szakképesítés-ráépülés alapadatai 

 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 212 01 

 

A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Színész II. 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés,   

kommunikáció 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  - 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 

 

Elméleti képzési idő aránya: 20% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 80% (50%-ban színpadi szakmai gyakorlat) 

 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: - 

Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a Gyakorlatos színész emeltszintű 

szakképesítés végzettséggel, az alábbi kompetenciák birtokában: 
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A színpadi és filmes előadói tevékenységre alkalmas fizikai kondíciót és  

képességeket működtet 

Mozgáskoordinációja, tánctudása, nonverbális kommunikációja (gesztus-nyelv,  

pantomim) árnyalt színészi ábrázolásra alkalmas 

Beszédtechnikája, énekes képessége színpadi előadásra alkalmas 

Színpadi, bábszínpadi és filmszínészi tevékenységhez szükséges tájékozottsággal,  

technikai ismeretekkel rendelkezik 

 

 

A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak:  

nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és 

felszerelésekre: 

nincs 
 

A szakképesítés-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

„A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 1 évfolyamos képzés esetén: 

1120 óra (32hétx35óra) 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 1 évfolyamos 

képzés esetén: 1008 óra (32hétX31,5óra) 
 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma  

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 
Elméleti  

heti óraszám 

Gyakorlati 

heti óraszám 

10617-12 

Színészi alakítás 

Színjátszás gyakorlat  12 

Színészi beszéd 

gyakorlata 
 3 

Színészi 

beszédtechnika 

csoportos és egyéni 

 2 
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 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 
Elméleti  

heti óraszám 

Gyakorlati 

heti óraszám 

gyakorlata  

Daléneklés - zenés 

színészi gyakorlat 
 4 

Színpadi tánc és 

akrobatika gyakorlata 
 4,5 

Színjátszás elméleti és 

esztétikai ismeretei 
6  

Összes óra 6 25.5 

Összes óra 31,5 

 

 

A 2. számú táblázat „A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök 

óraszáma” megadja a fent meghatározott heti óraszámok alapján a teljes képzési időre 

vonatkozó óraszámokat az egyes tantárgyak témaköreire vonatkozóan is (szabadsáv nélküli 

szakmai óraszámok). 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma  

 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Elméleti 

órák száma 

Gyakorlati 

órák száma 

10617-12 

Színészi alakítás 

Színjátszás gyakorlat   384 

Próbafolyamat, próbafeladatok, 

színpadi előadás megvalósítása 

professzionális szcenikai 

feltételrendszerben 

 128 

Szerepépítés, karakterformálás drámai 

mű színpadra állítása során 
 96 

Szerepépítés, karakterformálás zenés 

mű színpadra állítása során 
 96 

Szerepépítés, karakterformálás 

filmszínészi gyakorlat során 
 48 

Szinkronszínészi, rádiós színészi 

gyakorlat 
 16 

Színészi beszéd gyakorlata     96 

Elbeszélő, összetett versszerkezetek 

előadása 
 32 

Stilizált nyelvezetű drámai jelenetek, 

monológok előadása 
 32 

Időmértékes, kötött szerkezetű drámai 

jelenetek, monológok előadása 
 32 

Színészi beszédtechnika csoportos és 

egyéni gyakorlata 
 

64 

Beszédtechnika elemeinek alkalmazása 

drámai szerep megformálása során 
 32 

Beszédtechnika elemeinek alkalmazása 

verses művek előadása során 
 24 

Beszédtechnika elemeinek alkalmazása 

spontán kommunikáció során. Blattolási 

gyakorlat. 

 8 

Daléneklés - zenés színészi gyakorlat  128 

Zenés etűdök alkotása  16 

Megzenésített versek, sanzonok, kuplék 

előadása 
 16 

Zenés művek (musical, song, rockopera, 

operett) betétdalainak előadása  
 96 

Színpadi tánc és akrobatika gyakorlata  144 

Színpadi tánc-technikai tréning  32 
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Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Elméleti 

órák száma 

Gyakorlati 

órák száma 

Szakmai 

követelménymodul 

Tantárgyak/témakörök 
Elméleti 

órák száma 

Gyakorlati 

órák száma 

Fizikai és táncszínház, akrobatika  48 

Színjátszás elméleti és esztétikai ismeretei 192  

A színművészet esztétikája, a színészi 

alakítás formanyelve 
32  

Színpadi szövegtípusok elmélete és 

feldolgozása 
32  

A színházművészet stílustörténeti 

korszakai 
32  

A színművészet játékstílusai, alkotási 

módszerei a XX. században 
32  

Kortárs színházi irányzatok 32  

Színházi működéstan, jogi és 

gazdálkodási jellemzők 
16  

Színháztípusok, szervezeti formák 16  

  Összesen: 192 816 

Összes órák száma: 1008 

Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya: 19 81 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói kötelező szakmai elméleti és 

gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 
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A 10617-12 azonosító számú Színészi alakítás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10617-12 

Színészi alakítás 

Színjátszásgyakorlat 

Színészi 

beszéd 

gyakorlata 
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FELADATOK 

A próbafolyamat során a rendezői utasítások betartásával, 

szerepépítési technikáinak önálló alkalmazásával szerepet 

alkot 

x x x      

Színpadi és forgatási feltételrendszerben alkotó módon, 

művészi igénnyel gyakorolja a színészi alkotás szakmai 

ismereteit, a színészmesterség szerepalkotási és tanulási 

módszereit, játékstílusait, technikáit  

x   x     

Színészi tevékenységét a színházi, bábszínházi, valamint a 

filmalkotás folyamatának egészébe illeszti 
x   x     

Megteremti és színészi alakítása során önállóan alkalmazza 

kifejezési formáit, külső és belső technikáját 
 x x x     

A színpadi és filmes előadói tevékenységre alkalmas fizikai 

kondícióját és képességeit fejleszti, a szerep elvárásai 

szerint működteti 

x x x x     

Különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat 

egyéni, élményszerű formában szólaltat meg színpadon, 

filmen, pódiumműsor keretein belül 
     x x x 

Mozgáskoordinációját fejleszti, tánctudását szélesíti, az 

előadás feltételrendszere szerint működteti   x      

Nonverbális kommunikációját (gesztusnyelv, pantomim) 

gyakorlással tudatosítja, árnyalja, a karakterformálás során 

alkalmazza  
 x x      
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Színészi alakítás 
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beszéd 
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Ének- és hangképzést folytat, énekes előadói színészi 

feladatokat lát el   x      

Beszédkészségét, beszédtechnikáját tökéletesíti, színpadi 

előadói tevékenysége, szerepformálása során alkalmazza         

Kialakítja az előadói tevékenység mentális és intellektuális 

feltételeit, módszereit (relaxáció, koncentráció, érzet-

felidézés, memória, rögtönzés, kreativitás) 
x x x x x x x x 

A színészi tevékenységhez szükséges elméleti ismereteit, 

tájékozottságát a gyakorlatban alkalmazza x x x   x   

Rögzíti a rendelkező-, illetve kamerapróbák instrukcióit 
x   x     

Az emlékpróbák, illetve kamerapróbák során kialakítja 

alakítása gondolati mozzanatait, esztétikai jellemzőit, 

játékstílusát 
x   x     

Szakirodalmi tájékozottságra tesz szert a színház- és 

filmtörténet és -elmélet, valamint az esztétika, az előadói 

jog- és intézményrendszer tárgykörében 
        

Megteremti és alakítása során önállóan alkalmazza színészi 

kifejezési formáit, külső és belső technikáját  x x x     

Alakítását a játéktér elemei – díszlet, bútor – között, 

valamint tárgyi eszközeinek – jelmez, kellék – tervszerűen 

kivitelezett alkalmazásával, alkotótársaival együttműködve, 

művészi céllal, esztétikai értékkel jeleníti meg 

x        
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Színházi előadás során érzékeli a közönség reakcióit, s 

ezeket színészi eszköztárának alkalmazásakor figyelembe 

veszi 
 x x   x x x 

Szövegértelmezési, elemzési ismereteit elmélyíti, 

alkalmazza a próbafolyamat során  x x   x x x 

Elemzi a szöveg elsődleges és másodlagos jelentésmezőit, 

kialakítja a játékhelyzetek gondolati kereteit         

Egyéb színművészeti ágazatok keretei között alkot 
   x x x   

Szinkronizál 
    x    

Rádiós színészi, műsorvezetői, előadóművészi feladatot lát 

el     x    

Televíziós színészi, műsorvezetői, előadóművészi feladatot 

lát el    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Színház és filmelméleti fogalmak alkalmazása 
        

Dramaturgiai fogalmak, műelemzési szempontok 
        

Dráma- és színháztörténeti korstílusok, műfaj és 

játéktípusok          

A művelődéstörténet színházművészeti vonatkozásai 
        

Az esztétika alapfogalmai 
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A filmtörténeti, filmesztétikai alapfogalmak 
        

A színészgyakorlat, színészmesterség módszerei, típusai 
x x x x x    

Szinkron és rádiós színészgyakorlat 
    x    

A művészi, előadói beszéd szabályai, a színpadi kifejezőerő 

fokozásának technikái      x x x 

A zenés színészmesterség eszköztárának alkalmazása 
  x      

A színpadi beszédtechnika szabályainak, technikáinak 

ismerete, alkalmazása      x x x 

A színpadi hangképzés és daléneklés módszertana, 

technikája   x      

A színpadi mozgás, kontaktmozgás, gesztusnyelv 
  x      

A pantomim kifejezés alaptechnikái 
        

A színpadi akrobatika, a vívás alaptechnikái 
        

A színpadi tánc műfajai, típusai 
  x      

A balett-tánc technikája 
        

A néptánc típusai, technikái 
        

A jazztánc technikái 
        

A történelmi társastánc, a XX. századi társastánc 
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Színpadtechnika, szcenika 
x        

A jogérvényesítés, az előadó művészet jogi környezete 
        

A szerződéskötésre vonatkozó szabályozás 
        

A vállalkozásra vonatkozó szabályozás 
        

Kommunikációs és tárgyalási stratégiák 
        

A színház működtetése, reklám és marketing tevékenysége 
        

A színházi alkotó tevékenység dokumentációja és 

dokumentálása         

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Előadói beszédkészség 
 x   x x x x 

Előadói énekkészség 
  x      

Szövegértés, szövegelemzés 
     x x x 

Komplex eszközhasználati képességek, készségek    
x x x      

Előadói mozgáskészség   
  x      

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Külső megjelenés  
 x x x  x x x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés 
 x x      
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Elhivatottság, elkötelezettség 
x        

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Adekvát metakommunikáció 
x        

Irányíthatóság 
x x x x x    

Interperszonális rugalmasság 
x   x x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság 
 x x   x x x 

Figyelem-összpontosítás 
x x x x x x x x 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
x x x   x x x 
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Színpadi és forgatási feltételrendszerben alkotó módon, 

művészi igénnyel gyakorolja a színészi alkotás szakmai 

ismereteit, a színészmesterség szerepalkotási és tanulási 

módszereit, játékstílusait, technikáit  

         

Színészi tevékenységét a színházi, bábszínházi, valamint a 

filmalkotás folyamatának egészébe illeszti 
         

Megteremti és színészi alakítása során önállóan alkalmazza 

kifejezési formáit, külső és belső technikáját 
         

A színpadi és filmes előadói tevékenységre alkalmas fizikai 

kondícióját és képességeit fejleszti, a szerep elvárásai szerint 

működteti 

      x x x 

Különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat 

egyéni, élményszerű formában szólaltat meg színpadon, 

filmen, pódiumműsor keretein belül 
x x   x x    

Mozgáskoordinációját fejleszti, tánctudását szélesíti, az 

előadás feltételrendszere szerint működteti       x x x 

Nonverbális kommunikációját (gesztusnyelv, pantomim) 

gyakorlással tudatosítja, árnyalja, a karakterformálás során 

alkalmazza  
       x  

Ének- és hangképzést folytat, énekes előadói színészi 

feladatokat lát el    x x x    

Beszédkészségét, beszédtechnikáját tökéletesíti, színpadi x x x       
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előadói tevékenysége, szerepformálása során alkalmazza 

Kialakítja az előadói tevékenység mentális és intellektuális 

feltételeit, módszereit (relaxáció, koncentráció, érzet-

felidézés, memória, rögtönzés, kreativitás) 
        x 

A színészi tevékenységhez szükséges elméleti ismereteit, 

tájékozottságát a gyakorlatban alkalmazza          

Rögzíti a rendelkező-, illetve kamerapróbák instrukcióit 
     x  x x 

Az emlékpróbák, illetve kamerapróbák során kialakítja 

alakítása gondolati mozzanatait, esztétikai jellemzőit, 

játékstílusát 
     x   x 

Szakirodalmi tájékozottságra tesz szert a színház- és 

filmtörténet és -elmélet, valamint az esztétika, az előadói jog- 

és intézményrendszer tárgykörében 
         

Megteremti és alakítása során önállóan alkalmazza színészi 

kifejezési formáit, külső és belső technikáját      x  x x 

Alakítását a játéktér elemei – díszlet, bútor – között, valamint 

tárgyi eszközeinek – jelmez, kellék – tervszerűen kivitelezett 

alkalmazásával, alkotótársaival együttműködve, művészi 

céllal, esztétikai értékkel jeleníti meg 

       x x 

Színházi előadás során érzékeli a közönség reakcióit, s ezeket x x        
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színészi eszköztárának alkalmazásakor figyelembe veszi 

Szövegértelmezési, elemzési ismereteit elmélyíti, alkalmazza 

a próbafolyamat során          

Elemzi a szöveg elsődleges és másodlagos jelentésmezőit, 

kialakítja a játékhelyzetek gondolati kereteit          

Egyéb színművészeti ágazatok keretei között alkot 
        x 

Szinkronizál 
         

Rádiós színészi, műsorvezetői, előadóművészi feladatot lát el 
         

Televíziós színészi, műsorvezetői, előadóművészi feladatot 

lát el          

SZAKMAI ISMERETEK 

Színház és filmelméleti fogalmak alkalmazása 
         

Dramaturgiai fogalmak, műelemzési szempontok 
         

Dráma- és színháztörténeti korstílusok, műfaj és játéktípusok  
         

A művelődéstörténet színházművészeti vonatkozásai 
         

Az esztétika alapfogalmai 
         

A filmtörténeti, filmesztétikai alapfogalmak 
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A színészgyakorlat, színészmesterség módszerei, típusai 
x        x 

Szinkron és rádiós színészgyakorlat 
         

A művészi, előadói beszéd szabályai, a színpadi kifejezőerő 

fokozásának technikái x x        

A zenés színészmesterség eszköztárának alkalmazása 
   x x x    

A színpadi beszédtechnika szabályainak, technikáinak 

ismerete, alkalmazása x x x       

A színpadi hangképzés és daléneklés módszertana, technikája 
   x x x    

A színpadi mozgás, kontaktmozgás, gesztusnyelv 
        x 

A pantomim kifejezés alaptechnikái 
       x  

A színpadi akrobatika, a vívás alaptechnikái 
        x 

A színpadi tánc műfajai, típusai 
      x x  

A balett-tánc technikája 
      x x  

A néptánc típusai, technikái 
       x  

A jazztánc technikái 
      x x  

A történelmi társastánc, a XX. századi társastánc 
       x  
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Színpadtechnika, szcenika 
         

A jogérvényesítés, az előadó művészet jogi környezete 
         

A szerződéskötésre vonatkozó szabályozás 
         

A vállalkozásra vonatkozó szabályozás 
         

Kommunikációs és tárgyalási stratégiák 
  x       

A színház működtetése, reklám és marketing tevékenysége 
         

A színházi alkotó tevékenység dokumentációja és 

dokumentálása          

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Előadói beszédkészség 
x x        

Előadói énekkészség 
    x x    

Szövegértés, szövegelemzés 
x x x       

Komplex eszközhasználati képességek, készségek    
     x    

Előadói mozgáskészség   
       x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Külső megjelenés  
x x   x x  x x 
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Fejlődőképesség, önfejlesztés 
x x x  x x x   

Elhivatottság, elkötelezettség 
       x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Adekvát metakommunikáció 
  x     x x 

Irányíthatóság 
      x x x 

Interperszonális rugalmasság 
  x     x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság 
x x x x      

Figyelem-összpontosítás 
x x x x x x x x x 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
x x    x x x x 
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Színjátszás elméleti és esztétikai ismeretei 
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FELADATOK 

A próbafolyamat során a rendezői utasítások betartásával, 

szerepépítési technikáinak önálló alkalmazásával szerepet 

alkot 

       

Színpadi és forgatási feltételrendszerben alkotó módon, 

művészi igénnyel gyakorolja a színészi alkotás szakmai 

ismereteit, a színészmesterség szerepalkotási és tanulási 

módszereit, játékstílusait, technikáit  

       

Színészi tevékenységét a színházi, bábszínházi, valamint a 

filmalkotás folyamatának egészébe illeszti 
       

Megteremti és színészi alakítása során önállóan alkalmazza 

kifejezési formáit, külső és belső technikáját 
       

A színpadi és filmes előadói tevékenységre alkalmas fizikai 

kondícióját és képességeit fejleszti, a szerep elvárásai 

szerint működteti 

       

Különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat 

egyéni, élményszerű formában szólaltat meg színpadon, 

filmen, pódiumműsor keretein belül 
       

Mozgáskoordinációját fejleszti, tánctudását szélesíti, az 

előadás feltételrendszere szerint működteti        

Nonverbális kommunikációját (gesztusnyelv, pantomim) 

gyakorlással tudatosítja, árnyalja, a karakterformálás során 

alkalmazza  
       

Ének- és hangképzést folytat, énekes előadói színészi 

feladatokat lát el        

Beszédkészségét, beszédtechnikáját tökéletesíti, színpadi        
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előadói tevékenysége, szerepformálása során alkalmazza 

Kialakítja az előadói tevékenység mentális és intellektuális 

feltételeit, módszereit (relaxáció, koncentráció, érzet-

felidézés, memória, rögtönzés, kreativitás) 
       

A színészi tevékenységhez szükséges elméleti ismereteit, 

tájékozottságát a gyakorlatban alkalmazza  x    x  

Rögzíti a rendelkező-, illetve kamerapróbák instrukcióit 
       

Az emlékpróbák, illetve kamerapróbák során kialakítja 

alakítása gondolati mozzanatait, esztétikai jellemzőit, 

játékstílusát 
       

Szakirodalmi tájékozottságra tesz szert a színház- és 

filmtörténet és -elmélet, valamint az esztétika, az előadói 

jog- és intézményrendszer tárgykörében 
x  x x x x x 

Megteremti és alakítása során önállóan alkalmazza színészi 

kifejezési formáit, külső és belső technikáját        

Alakítását a játéktér elemei – díszlet, bútor – között, 

valamint tárgyi eszközeinek – jelmez, kellék – tervszerűen 

kivitelezett alkalmazásával, alkotótársaival együttműködve, 

művészi céllal, esztétikai értékkel jeleníti meg 

       

Színházi előadás során érzékeli a közönség reakcióit, s 

ezeket színészi eszköztárának alkalmazásakor figyelembe 

veszi 
       

Szövegértelmezési, elemzési ismereteit elmélyíti,  x      
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alkalmazza a próbafolyamat során 

Elemzi a szöveg elsődleges és másodlagos jelentésmezőit, 

kialakítja a játékhelyzetek gondolati kereteit  x      

Egyéb színművészeti ágazatok keretei között alkot 
       

Szinkronizál 
       

Rádiós színészi, műsorvezetői, előadóművészi feladatot lát 

el        

Televíziós színészi, műsorvezetői, előadóművészi feladatot 

lát el        

SZAKMAI ISMERETEK 

Színház és filmelméleti fogalmak alkalmazása 
x       

Dramaturgiai fogalmak, műelemzési szempontok 
 x      

Dráma- és színháztörténeti korstílusok, műfaj és 

játéktípusok    x x x   

A művelődéstörténet színházművészeti vonatkozásai 
x  x     

Az esztétika alapfogalmai 
x x      

A filmtörténeti, filmesztétikai alapfogalmak 
x   x    

A színészgyakorlat, színészmesterség módszerei, típusai 
x   x    

Szinkron és rádiós színészgyakorlat 
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A művészi, előadói beszéd szabályai, a színpadi kifejezőerő 

fokozásának technikái        

A zenés színészmesterség eszköztárának alkalmazása 
       

A színpadi beszédtechnika szabályainak, technikáinak 

ismerete, alkalmazása        

A színpadi hangképzés és daléneklés módszertana, 

technikája        

A színpadi mozgás, kontaktmozgás, gesztusnyelv 
       

A pantomim kifejezés alaptechnikái 
       

A színpadi akrobatika, a vívás alaptechnikái 
       

A színpadi tánc műfajai, típusai 
       

A balett-tánc technikája 
       

A néptánc típusai, technikái 
       

A jazztánc technikái 
       

A történelmi társastánc, a XX. századi társastánc 
       

Színpadtechnika, szcenika 
       

A jogérvényesítés, az előadó művészet jogi környezete 
     x x 

A szerződéskötésre vonatkozó szabályozás 
     x x 
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A vállalkozásra vonatkozó szabályozás 
     x x 

Kommunikációs és tárgyalási stratégiák 
     x x 

A színház működtetése, reklám és marketing tevékenysége 
     x x 

A színházi alkotó tevékenység dokumentációja és 

dokumentálása      x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Előadói beszédkészség 
       

Előadói énekkészség 
       

Szövegértés, szövegelemzés 
x x x x x x x 

Komplex eszközhasználati képességek, készségek    
       

Előadói mozgáskészség   
       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Külső megjelenés  
       

Fejlődőképesség, önfejlesztés 
 x      

Elhivatottság, elkötelezettség 
       

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Adekvát metakommunikáció 
x x x x x x x 

Irányíthatóság 
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Interperszonális rugalmasság 
x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság 
 x      

Figyelem-összpontosítás 
 x      

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
x x x x x x x 
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Színjátszásgyakorlat                   384 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

Alkalmassá tenni a növendékeket - tényleges próbafolyamatok, produkció jellegű 

komplex vizsgaelőadások, valamint filmforgatási gyakorlat során - színészi feladatok, 

magas szakmai szinten, művészi igénnyel történő megvalósítására. Kialakítani a 

rendezői, próbavezetői instrukció befogadásának, értelmezésének, rögzítésnek, 

végrehajtásának igényét, képességét és készségeit. 

Elmélyíteni a színészmesterség gyakorlata tantárgy ismereteinek, elemeinek, 

technikáinak együttes alkalmazását a színházi próbafolyamat, illetve a filmforgatás 

gyakorlati feltételrendszerének függvényében. A színészi alakítás gyakorlati és elméleti 

eszközrendszerének komplex használatát, hatáselemmé alakítását a színpadi produkció, 

illetve a filmfelvétel esztétikai szerkezete szerint. 

 

Kapcsolódó szakmai tartalmak 

A tantárgy összegzi és továbbfejleszti a Színészmesterség gyakorlata tantárgy ismereteit. 

A Színjátszásgyakorlat tantárgy közvetlen feladata a képzést lezáró komplex szakmai 

gyakorlati vizsgafeladat megvalósítása, ezért koordinációs összegző van a többi 

gyakorlati tárgy (Színészi beszéd gyakorlata, Színészi beszédtechnika csoportos és egyéni 

gyakorlata, Daléneklés - zenés színészi gyakorlat, Színpadi tánc és akrobatika 

gyakorlata) konkrét tananyagelemeinek, didaktikai célrendszerének meghatározásakor, 

összegző szerepe azok eredményeinek felhasználásakor. A szerepfeladatok 

szövegelemeinek elemzésekor, a játékstílusok kialakításakor felhasználja a Színjátszás 

elméleti és esztétikai ismeretei tantárgy során elsajátítottakat. 

 

Témakörök 

 

Próbafolyamat, próbafeladatok, színpadi előadás megvalósítása professzionális szcenikai 

feltételrendszerben               128 óra 

Színészi alakítás létrehozása a színpadi próbafolyamat feltételrendszerén belül. Instrukció 

befogadása, értelmezése, rögzítése, végrehajtása.  

A próbafolyamat egyes szakaszaira (olvasó, elemző, rendelkező, ének és tánc, emlék, 

összpróba, főpróba, nyilvános főpróba, felújító szöveg összemondó és lejáró próbák) 

jellemző színészi feladatok, próbatechnikák. 

A mesterségbeli alapok ismereteinek, elemeinek, technikáinak együttes alkalmazása 

színházi próbafolyamat során. 

Az alakítás gyakorlati és elméleti eszközrendszerének komplex felhasználása, 

hatáselemmé alakítása a próbafolyamat során. 

Helyzetgyakorlatok és improvizáció. Színpadi kapcsolat. Szerepépítési, karakterformálási 

alapismeretek beépítése a szerepépítés folyamatába.  

A színpadi előadás elkészítésének munkarendje.  

Az alkotó állapothoz szükséges koncentrációs gyakorlatok, technikák alkalmazása a 

próbafolyamat és az előadások során. Pszichikai, fizikai sajátosságok, feltételek. 

Színészi alakítás bemutatása az előadás egyéb tényezőinek, alkotóinak (szcenikai keret, 

partnerek, munkatársak) meghatározottságai között.  
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A színészi ábrázolás egyeztetése az előadás egészének játékstílusával, ritmusával, műfaji, 

hangulati, esztétikai jellegével. 

A színészi alkotás fizikai jellemzői. Az alkotás fizikai jellemzőinek kialakítása.  

Bemelegítés, beéneklés, beszédtechnikai felkészülés technikai eszköztára. 

A maszk, smink, haj, jelmez és viselet szerepe az ábrázolásban. A maszkolás, sminkelés 

technikái, alkalmazásuk.  

A különbözö jellegű és stílusú haj, jelmez szerepe az ábrázolásban. Az ábrázolt alak 

külső megjelenítésének esztétikuma. 

A színészi eszközrendszer (beszéd, ének, mozgás, tánc) rendezői instrukcióknak 

megfelelő, komponált alkalmazása és működtetése az alakítás során. 

Kapcsolat kialakítása a közönséggel a színházművészet esztétikai és etikai normái szerint. 

 

Szerepépítés, karakterformálás drámai mű színpadra állítása során   

           96 óra  

A színpadi alkotófolyamat szakaszai, az egyes szakaszokban megvalósuló színészi 

tevékenység. 

Az alkotási részfolyamatok céljai, eszközei. 

A részfolyamatok eredményeinek összegzése a szerepalkotásban.  

Az alkotás interperszonális jellege. Az együttműködés stratégiái, a társalkotók 

együttműködése a próbarend során. 

A szerepalkotás, - építés módszertana, szakaszai, technikái.  

A rendezői instrukciók beépítése, alkalmazása. 

A színészi alkotás eszközrendszerének alkalmazása a szerepépítésben.  

A színészi kifejező eszközök összehangolásának gyakorlata. 

A játékstílus. 

A színészi eszközrendszer elemeinek együttes és kontrollált használata.  A szerep 

esztétikai formáinak megalkotása, kidolgozása, rögzítése a próbafolyamat során. 

 

 

Szerepépítés, karakterformálás zenés mű színpadra állítása során   

           96 óra 

A színpadi alkotófolyamat szakaszai, az egyes szakaszokban megvalósuló színészi 

tevékenység. 

Az alkotási részfolyamatok céljai, a prózai szerep alkotásától eltérő sajátosságai, 

eszközrendszere.  

A részfolyamatok (tánc, ének, próza tanulása) eredményeinek összegzése a 

szerepalkotásban.  

Az alkotás interperszonális jellege. Az együttműködés stratégiái, a társalkotók 

együttműködése a próbarend során. 

A zenés színpadi szerepalkotás, -építés szakaszai, technikái.  

A rendezői instrukciók beépítése, alkalmazása.  

Az alkotás összetett eszközrendszerének kialakítása, működtetése zenés színpadi alakítás 

során. 

A színészi kifejező eszközök (mozgás, dal, próza) összehangolásának gyakorlata. 

Zenés játékstílusok. 

A zenés színészi eszközrendszer elemeinek együttes és kontrollált használata.  A szerep 

esztétikai formáinak megalkotása, kidolgozása, rögzítése a próbafolyamat során. 
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Szerepépítés, karakterformálás filmszínészi gyakorlat során 

             48 óra 

A filmszínészet forgatástechnológiai adottságainak ismerete. 

Filmszerep elemzésének szempontrendszere, s annak alkalmazása. 

Szerepépítés a filmfelvétel technikai sajátosságai, feltételrendszere szerint. 

A kamera előtti előadói készség. 

Az alakítás kamera előtt történő megteremtésének gyakorlata.  

A filmjelenetekben megkívánt élethelyzetek színészi feldolgozása.  

A filmtechnológiához igazodó speciális idő- és energia beosztás.   

Színészi alkotás gyakorlata a filmalkotás egyéb tényezőinek, alkotóinak (szcenikai keret, 

partnerek, munkatársak) meghatározottságai között.  

Filmetűdök, kisfilmek készítése. 

Irodalmi szövegek filmes feldolgozása. 

Filmetűdök, kisfilmek színészi feladatainak megoldása. 

Összetett színészi eszközrendszer (beszéd, ének, mozgás, tánc) a rendezői instrukcióknak 

megfelelő, komponált filmszínészi gyakorlata.  

A film stílusának, műfajának, hangulatának, esztétikai jellegének színészi kifejezése.  

 

Szinkronszínészi, rádiós színészi gyakorlat      16 óra 

A színészi eszközrendszer (beszéd, ének) rendezői instrukcióknak megfelelő, komponált 

alkalmazása és működtetése a szinkronizálás során. 

A szinkron és rádiós gyakorlat szakmai, eszköz-, és etikai normarendszere 

A hallható színészet eszköztára. 

A produkció stílusának, műfajának, hangulatának, esztétikai jellegének megfelelő 

színészi kifejezés módszerei, eszköztára. 

A szinkron technikai feltételrendszere, a technikai eszközök alkalmazásának 

módszertana. 

A színészi eszközrendszer (beszéd, ének) rendezői instrukcióknak megfelelő, komponált 

alkalmazása és működtetése rádiószínházi alakítás során. 

A színészi tevékenységgel rokon előadói feladatok ellátásának eszköz-, és 

feltételrendszere 
 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Színházterem, 

Színházi próbatermek (minimum 100 nm2), 

Szinkron-, rádióstúdió 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. Vita x    

1.4. szemléltetés x x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, bútorok 

Színházterem 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

15. projekt   x  

16. kooperatív tanulás x x x  

1.7. szimuláció x x x  

1.8. szerepjáték x x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

1.9. házi feladat x x x  

1.10. instruálás, közvetlen irányítás x x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x  
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
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1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról     

3.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása x x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x x  

6. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so
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o

n
tá
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fénytechnikai 

berendezések 

Színpadi, filmes 

jelmezek, maszkok 

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x x 

Színpadi, filmes 

díszletelemek, 

bútorok  

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

Színpadi, filmes 

jelmezek, maszkok 

 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Színészi beszéd gyakorlata       96 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja a különböző szövegtípusok értelmezési, elemzési 

stratégiáinak fejlesztése, a szépirodalmi verses, prózai és párbeszédes formájú szövegek 

tagolt, árnyalt és kifejező színészi előadásának megvalósítása.  

 

Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tantárgy összegzi és továbbfejleszti a Vers és prózamondás gyakorlata tantárgy 

ismereteit. A képzés egészét tekintve kölcsönhatásban áll a Színészi beszédtechnika 

csoportos és egyéni gyakorlata tantárggyal, alakítja és felhasználja annak szakmai 

tartalmait. A szövegelemek elemzésekor felhasználja a Színjátszás elméleti és esztétikai 

ismeretei tantárgy során elsajátítottakat. 

 

Témakörök 

 

Elbeszélő, összetett versszerkezetek előadása     32 óra 

Összetett szövegtartalmak és a színészi kifejezés összefüggései.  

Szövegelemzési, verselemzési, poétikai, verstani ismeretek és azok alkalmazása 

az előadásanyag szöveges elemeinek feldolgozása során. 

A szövegtartalom színészi kifejezésének technikai megvalósítása.  

A kifejezés beszédtechnikai ismeretei. A beszédtechnikai ismeretek alkalmazása a 

színpadi beszéd kialakításában, a kifejező beszéd technikája (hangszín, hangerő, 

hangmagasság, szünet alkalmazása). 

A kifejezőerő eszközei: beszédtempó, dinamika, hangsúly, hanglejtés, szünet stb. 

tudatos alkalmazása.  

Elbeszélő, összetett versszerkezetek a magyar barokk, a felvilágosodás, a 

romantika, a XX. századi és a kortárs irodalomban. 

Elbeszélő, összetett versszerkezetek az egyetemes romantikus és a XX. századi 

irodalomban. 

A szövegtagolás eszközeinek (tempó, ritmus, szünet) tudatos alkalmazása. 

 

Stilizált nyelvezetű drámai jelenetek, monológok előadása   

          32 óra 

A szöveg rögzítésének módszerei. 

Színpadi, színészi stilizáció. 

Váltások a színpadi beszédben.  

A monológ felépítése. 

Stilizált drámai párbeszéd színpadi előadása.  

A stilizált irodalmi nyelv törvényszerűségeit követő élőbeszéd alkotása. 

Drámai szövegek, beszédigényes jelenetek, monológok előadása. 

Ajánlott szerzők: W. Shakespeare, F. Schiller, J. W. Goethe, G. Büchner, V. 

Hugo, E. Rostand, Katona József, Vörösmarty Mihály, Madách Imre, Szigligeti 

Ede, Csiky Gergely  
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Időmértékes, kötött szerkezetű drámai jelenetek, monológok előadása  

           32 óra 

A kötött szerkezetű szövegek elemzésének szempontrendszere, technikái. 

A színpadi kommunikáció kötött szerkezetű szövegek előadásakor. 

A kötött szövegformák kifejező előadásának technikái és eszközrendszere. 

Beszédstílus kötött drámai szövegforma előadásakor. 

Drámai szövegek, beszédigényes jelenetek, monológok előadása. 

Ajánlott szerzők: Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész, Arisztophanész, 

Corneille, Racine, Molière 

 

A képzés javasolt helyszíne  

Színházterem, 

Színházi próbatermek (minimum 100 nm2), 

Tanterem 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. megbeszélés x x x  

14. vita x    

1.5. szemléltetés x x x  

1.6. projekt   x  

1.7. kooperatív tanulás x x x  

1.8. szimuláció     

1.9. szerepjáték x x x  

1.10. házi feladat x x x  

1.11. instruálás, közvetlen irányítás x x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x  x  

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1.. Műveletek gyakorlása x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x x  

6. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Színészi beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata    64 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A beszédszervek tudatos használatának kialakítása a színészi alakítás során. 

Megismertetni a növendékeket a színpadi előadói beszéd elméleti és fiziológiai 

alaptételeivel.  

Képessé tenni a növendékeket az anyanyelv igényes színpadi használatára, valamint az 

elért beszédállapot megőrzésére és további fejlesztésére. 

 

Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tantárgy összegzi és továbbfejleszti a Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

tantárgy ismereteit. A képzés egészét tekintve kölcsönhatásban áll a Színjátszásgyakorlat, 

valamint a Színészi beszéd gyakorlata tantárggyal, segíti a komplex szakmai 

vizsgafeladatok színvonalas megvalósulását. A szövegelemek elemzésekor felhasználja a 

Színjátszás elméleti és esztétikai ismeretei tantárgy során elsajátítottakat. 

 

Témakörök 

 

Beszédtechnika elemeinek alkalmazása drámai szerep megformálása során  

32 óra 

A hallási figyelem és a beszéd elemzés alkalmazása szerepformálás során. 

Koncentrációs készség, relaxáció alkalmazása a próbafolyamat során. 

A színpadi hangképzés technikájának alkalmazása a próbafolyamat során. 

A dialóg színpadi előadásának általános szabályai. 

A szerep megformálása során alkalmazott beszéd- és előadói stílus jellemzői. 

A szerep megformálása során alkalmazott színpadi beszéd technikája. 

A szerep megformálása során alkalmazott beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés 

kialakítása.  

Hangzók javítása. 

Váltások az előadói beszédben. 

Szövegtagolás ismereteinek alkalmazása a színpadi alakítás során.  

A beszélt nyelv törvényeinek ismerete, alkalmazása a színpadi alakítás során. 

 

Beszédtechnika elemeinek alkalmazása verses művek előadása során  24 óra  

Lazító, légző és koncentrációs gyakorlatok alkalmazása. 

A hangadás: zöngegyakorlatok, hangerő, hangmagasság alkalmazása. 

Artikulációs és hangzójavító gyakorlatok alkalmazása. 

Ritmus-, tempógyakorlatok alkalmazása. 

A hanglejtés, hangsúly, hangszín gyakorlatok alkalmazása. 

Nonverbális kifejező eszközök alkalmazása. 
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Beszédtechnika elemeinek alkalmazása spontán kommunikáció során. 

Blattolási gyakorlat.          8 óra 

Tekintetjátékok. 

Grimaszjátékok. 

A képzelet gyakorlatai. 

Helyzetgyakorlatok a technikai gyakorlatok szövegeivel. 

Helyzetgyakorlatok értelmetlen szöveggel (halandzsa). 

Hangjátékok. 

Blattolás a légzés, a hangadás, a kiejtés, a ritmus, a hangsúly és a hanglejtés 

megismert és begyakorolt szabályainak megtartásával, a kifejezés valamennyi 

eszközének hatékony alkalmazásával. 
 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Színházi próbatermek (minimum 100 nm2), tantermek 

Szaktanterem tükörrel 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 Magyarázat x x  tükrös terem 

1.2. Szemléltetés x x  tükrös terem 

1.3. kooperatív tanulás x x  tükrös terem 

1.4. Szimuláció x x  tükrös terem 

1.5. házi feladat x x  tükrös terem 

1.6. Instrukció, közvetlen irányítás x x  tükrös terem 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása x x   
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so
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o
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- 
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jegyzeteléssel 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x   

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x   

3. Komplex információk körében     

3.1.  
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x   

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  tükrös terem 

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  tükrös terem 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  tükrös terem 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása x x  tükrös terem 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  tükrös terem 

6. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x  tükrös terem 

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x  tükrös terem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Daléneklés - zenés színészi gyakorlat      128 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A színpadi éneklés technikájának gyakorlása. A légzéstechnika, a hangképzés, a 

zeneelméleti alapismeretek gyakorlati alkalmazása.  

A különböző hangulatú, műfajú dalok (operett, musical, sanzon, táncdal, kuplé stb.) műfaji 

sajátosságainak feltárása, előadásuk technikájának elsajátítása. 

A zenés színpadi szerep alakításának technikai, módszertani alapjainak kialakítása. A 

zenés színpadi mesterség eszközrendszerének fejlesztése. Az ének és mozgás színészi 

ötvözésének elősegítése. 

 

Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tantárgy összegzi és továbbfejleszti az Ének- és hangképzés egyéni gyakorlata tantárgy 

ismereteit. A képzés egészét tekintve kölcsönhatásban áll a Színjátszásgyakorlat 

tantárggyal, segíti a komplex zenés szakmai vizsgafeladatok színvonalas megvalósulását. 

 

Témakörök 

 

Zenés etűdök alkotása        16 óra 

Zenés etűdök, cselekvéssorok alkotása mondókák alapján. 

Zenés etűdök cselekvéssorok alkotása népdalok alapján. 

Zenés etűdök cselekvéssorok alkotása műdalok alapján. 

 

Megzenésített versek, sanzonok, kuplék előadása    16 óra  

Kuplék és sanzonok önálló kiválasztása és kidolgozása. 

Zongorakíséret, korrepetíció. 

A zenei alap felhasználása. 

A daltanítás szakaszai: 

Bemutatás, szövegértelmezés  

Részletező tanulás 

Bevésés 

Összefoglalás 

Művészi megformálás.  

Zenés színészmesterség szólóban, duettben. 

 

Zenés művek (musical, song, rockopera, operett) betétdalainak előadása  

            96 óra 

Zenés jelenetek tempója, ritmikája, intonálása. 

Frazírozás, hanglejtés zenés jelenet előadásakor. 

Zenés színjáték-típusok, előadói stílusok. 

Brecht-song betanulása, előadása. 

Operettrészletek (szóló, duett vagy tercett) kiválasztása, betanulása, előadása.

  

Musicalszámok kiválasztása elemzett darabokból, betanulása, előadása. 
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Szóló számok illetve együttesek betanulása, előadása. 

Ének és tánc ötvözése, zenés színészmesterség. 

A mikrofon és a mikroport használata. 
 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Színházterem, 

Színházi próbatermek (minimum 100 nm2), 

Énekszoba zongorával. Színházi próbatermek (minimum 100 nm2), tantermek 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x   

1.2. szemléltetés x x  

Oktatási segédeszközök 

(videó, magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, projektor, 

számítógép, videókamera 

stb.) 

1.3. kooperatív tanulás x x x 

Oktatási segédeszközök 

(videó, magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, projektor, 

számítógép, videókamera 

stb.) 

1.4. szimuláció x x   

1.5. szerepjáték x x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

1.6. házi feladat x x x  

1.7. Instrukció, közvetlen irányítás x x x 

Oktatási segédeszközök 

(videó, magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, projektor, 

számítógép, videókamera 

stb.) 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
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p
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1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  

Oktatási 

segédeszközök 

(videó, 

magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, 

projektor, 

számítógép, 

videókamera stb.) 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x   

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x   

3. Komplex információk körében     

3.1.. Elemzés készítése tapasztalatokról     

3.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x   

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

Oktatási 

segédeszközök 

(videó, 

magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, 

projektor, 

számítógép, 

videókamera stb.) 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása x x x  

5.2.. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  

Oktatási 

segédeszközök 

(videó, 

magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, 

projektor, 

számítógép, 

videókamera stb.) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
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6. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Színpadi tánc és akrobatika gyakorlata       144 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a kialakítsa a színjátszáshoz szükséges alapvető fizikai, 

mentális állóképességet, képessé tegye a növendékeket a színpadi és filmes mozgás és 

tánc feladataik mozgáselemeinek kifejező és biztonságos megjelenítésére. Célja továbbá 

az, hogy a növendéket a különböző tánctechnikák elsajátításával felkészítse a színház 

különböző műfajú előadásain való produktív részvételre.  

Feltárja a különböző mozgásstílusok, valamint a mozgás és táncszínházi gyakorlat 

technikai összetevőinek formai és szerkezeti elemeit, a mozgásszínházi működés képi 

összetevőit, a színpadi látvány és megjelenítés törvényszerűségeit. 

 

Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tantárgy összegzi és továbbfejleszti a Színpadi mozgás gyakorlata tantárgy ismereteit. 

A képzés egészét tekintve kölcsönhatásban áll a Színjátszásgyakorlat tantárggyal, segíti a 

komplex prózai és zenés szakmai vizsgafeladatok színvonalas megvalósulását. 

 

Témakörök 

Színpadi tánc-technikai tréning       32 óra 

A színpadi szerep kifejezéshez szükséges test-használat. Az izomzat differenciált 

használata. 

A szerep-alakítás mozgásrendszerének (a testtartás, a testhelyzet, a 

helyváltoztatás, a jelbeszéd, a gesztus, a mimika eszközei) megalkotása. 

A színpadi alakítás táncelemeinek megalkotásához szükséges mozgáskoordinációs 

képesség, állóképesség és kondíció kialakítása.  

Balett, társas-, néptánc ismeretek. A táncstílusok alapismeretei.  

 

Színpadi koreográfia megvalósítása különböző mozgás (kontakt, pantomim) és színpadi 

tánc (jazztánc, történelmi és modern társastánc, néptánc) elemek alkalmazásával 

            48 óra  

A színpadi mozgástípusok és formák alkalmazása a színpadi kapcsolat, a 

karakterábrázolás kialakításában. 

Tervezett színpadi akciók kontakt-gyakorlatai különböző játékszituációk 

függvényében.  

Tervezett színpadi akciók pantomim-gyakorlatai különböző játékszituációk 

függvényében.  

Mozgás és tánc koreográfiák rögzítése, betanulása és előadása egyéni és csoportos 

formában. 

Történelmi és társastánc elemek alkalmazása játékszituációtól függően egyéni és 

csoportos formában. 

Balett elemek alkalmazása játékszituációtól függően egyéni és csoportos 

formában. 

Jazz-balett elemek alkalmazása játékszituációtól függően egyéni és csoportos 

formában. 
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Néptánc elemek alkalmazása játékszituációtól függően egyéni és csoportos 

formában. 

 

Fizikai és táncszínház, akrobatika       64 óra 

Formai és szerkezeti elven működő mozgássor létrehozása, szerkesztése. 

Adott technikai elemtár ismeretében magas színvonalú rögtönzés egyéni és 

többszereplős helyzetben egyaránt. 

Rögzített improvizáción alapuló mozgásanyag megtervezésére és előadása. 

Egy adott szituáció, vagy mozgássor különböző stílusokban való reprodukálása. 

A ritmikai, térbeli, hangulati elemek rögtönzéses megváltoztatása, átalakítása. 

Motívumépítés. 

A mozgásfolyamat felépítése motívumtöredékek alapján. 

Egyéni mozgástervezési anyag készítése az egyes motívumok illesztése révén. 

Színházi helyzetek egyszerű motívumainak megfogalmazása szólisztikus 

mozgásszínházi gyakorlatban. 

Akciótervezés. 

Színházi akció-folyamat tervezése csoportos megközelítésben az egyes elemek 

pontosításával. 

Akrobatikus elemek illesztése az akciótervezési feladatba. 

Különféle tánctípusok motívumainak megjelenése a mozgásszínházban 

Az autentikus folklór, a különböző etnikumok tánc- és mozgásbeli szokásai, a 

társasági táncok elemeinek, motívumainak felhasználása különböző formájú 

motívumfűző gyakorlatokban. 

Azonosságok és motívumfűzési lehetőségek keresése a különböző táncformák 

elemei között. 

A kívánt színpadi mozgások, akrobatikus elemek (járás, botlás, esés, zuhanás, 

vívás, verekedés) a rendezői elképzelésnek megfelelő megvalósítása. 

Önálló tánc-, mozgás-, fizikai színházi előadás létrehozása.  

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Balett-terem,  

Színházterem 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. szemléltetés x x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

1.3. projekt  x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

1.4. kooperatív tanulás  x x  

1.5. Instrukció, közvetlen irányítás x x x 
Színpadi hang- és 

fénytechnikai berendezések 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
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i 
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rt
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása     

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x  

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x x  

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 

berendezések 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x x x 

Színpadi hang- és 

fénytechnikai 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
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i 
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berendezések 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Színjátszás elméleti és esztétikai ismeretei     192 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a növendékek előtt ismertesse az esztétika tudományág 

általános fogalmait, kategóriáit, azok tartalmának történeti változásait, a művészeti ágak 

rendszerét, különös tekintettel a színjáték elemeire, elemzésének szempontjaira. A 

színházművészet kiemelkedő alkotóinak írásait és produktumait elemezve meghatározza 

a színészi alkotás sajátos eszközrendszerét, alkotási módszereit. Az ismert szerepelemzési 

és építési módszerek ismertetésével segítse a növendékek gyakorlati munkáját, az 

esztétikai alapfogalmak jellemzésével pedig alakítsa ízlésvilágukat.  

 

Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tantárgy összegzi és továbbfejleszti a Színházi-, filmes- és drámai műalkotások 

története, elemzése, esztétikája tantárgy ismereteit. A tantárgy közvetlen feladata a 

képzést lezáró szakmai szóbeli vizsgafeladat megvalósítása. A szerepfeladatok 

szövegelemeinek elemzésekor, a játékstílusok kialakításakor a tantárgy ismeretei 

felhasználásra kerülnek a Színjátszásgyakorlat, valamint a Színészi beszéd gyakorlata 

tantárgyak oktatásában. 

 

Témakörök 

 

A színművészet esztétikája, a színészi alakítás formanyelve    32 óra 

Az esztétika fogalma, tárgya, minőségei és kategóriái. 

A befogadás, az élményszerűség és a visszacsatolás kérdései. 

A műalkotás értékalakzata, a különböző művészeti ágak sajátosságai. 

A színjáték szerkezete, elemei, elemzésének szempontjai. 

Az esztétika vázlatos története. 

A színművészet komplex eszközrendszere, esztétikai összetettsége, 

alkotófolyamatának sajátosságai, szakaszai, helyszínei. 

A színész eszközrendszere, az ábrázolás esztétikai vonatkozásai.  

A műtárgy és a műalkotó azonossága. A színész teste, mint jel. 

A színészi műalkotás megismételhetetlensége, múlandósága, intenzitása. 

A színészparadoxon, az átélés, jelzés, megmutatás, tudatosság kérdéskörei. 

Szerepkörök és szereptípusok a művészeti ágak elmúlt évszázados történetében. 

A színművészet XX. századi áramlatai, műhelyei, iskolái, kiemelkedő alkotói. 

Stílusteremtő alkotások, alakítások elemzése. 

A szerepkörök, - típusok alkati jellemzői, sajátos eszköztára. 

Előadáselemzés módszertana, gyakorlata. 

 

Színpadi szövegtípusok elmélete és feldolgozása   

            32 óra  

A színpadi szöveg típusai. A próza és vers színpadi megjelenése 

Általános irodalom és műfajelmélet, poétikai alapismeretek. Irodalmi mű 

elemzésének módszertana, stratégiái. Irodalmi stílusok és stílusárnyalatok. 

Drámaelméleti, dramaturgiai fogalmak, elemzési technikák és azok alkalmazása 
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A dialógus feldolgozásának, értelmezésének, elemzésének technikái. 

A drámai kompozíció elemei, sajátosságai (expozíció, alapszituáció, bonyodalom, 

tetőpont, végkifejlet). 

Drámamodellek (konfliktusos, középpontos, kétszintes) jellemzői. A drámai 

műfajok szerkezetének közös és eltérő elemei. 

 A drámai szövegek, helyzetek, karakterek elemzésének módszerei, szakaszai, 

eszközei. 

Dramaturgiai alaptípusok elemzése. 

Drámai műfajok összehasonlító elemzése. 

 

 

A színházművészet stílustörténeti korszakai 

          32 óra 

A színházi előadás szerkezete, elemei. A színpadi műfajok, modellek és típusok a 

művészeti ág története során, és azok jellemzői a klasszikustól a posztmodernig 

A színházi játékstílusok története. 

Az antik görög színház jellemzői. 

A latin színház fénykora. 

A középkori színjátszás stílusjegyei. 

Színházművészet a reneszánsz korában. 

Barokk színháztípusok. 

Klasszicista udvari színház. 

Romantikus színjátszás. 

Naturalizmus és antinaturalizmus. 

A XX. századi színházművészet jellemző típusai. 

 

 

A színművészet játékstílusai, alkotási módszerei a XX. században   32 óra 

A színházművészet főbb játékstílusainak eszközrendszere és alkotási módszerei. 

Játékstílusok és meghatározó műhelyek, előadások a XX. század egyetemes és 

magyar színművészetében.  

A színészi ábrázolás meghatározó változatai, típusai, iskolái, műhelyei, 

képviselői. A játékstílusok esztétikai jellemzői, értékalakzata, eszközrendszere. 

Játékmódok és stílusok színpadon és filmen a színművészet elmúlt évszázados 

története során. 

A magyar színművészet jelentős irányzatai, képviselői a film- és színház-, a báb- 

és előadó művészetben. 

Jelentős előadások, filmek elemzése. 

 

Kortárs színházi irányzatok      32 óra 

A kortárs hazai és külföldi színházi irányzatok esztétikai jellemzői, kompozíciós 

elvei, szerkezeti változatai, elemei, kategóriái.  

Meghatározó, különböző stílusú magyar és idegen nyelvű előadások elemzése. 
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Színházi működéstan, jogi és gazdálkodási jellemzők 16 óra 

A színházi intézményrendszer, az egyes szervezeti egységek működése és 

működtetése.  

A színház üzemszerű működése.  

A színházi próbafolyamat szakaszai, jellemzői. A különböző próbatípusok 

(olvasó-, elemző-, rendelkező-, emlék-, bejáró-, össz-, fő-, nyilvános-, felújító 

próba stb.) sajátos alkotási céljai, formai jellemzői. A próbarend időbeli, térbeli 

sajátosságai. 

A színházi munkarend résztvevői, munkatevékenységük jellemzői és helyszínei. 

A színházi tárak és a munkatársak tevékenysége és munkaköre.  

A színházi munkarend szabályrendszere, a próbatábla, a próbaterv jellemzői. 

A színházi működést meghatározó gazdasági, gazdálkodási, költségvetési 

mozzanatok.  

Reklám, marketing tevékenység. 

A színházi működés jogi szabályozói.  

Színházi szervezeti szabályzat.  

A színész alkalmazásának, foglalkoztatásának és munkavállalásának jogi 

feltételrendszere és típusai. 

Vonatkozó hatályos jogszabályok.  
 

Színháztípusok, szervezeti formák       16 óra 

 

Színháztípusok és szervezeti formák jellemzői a XX. Században. 

A hivatásos kőszínházi színházi modell jellemzői.  

A műsorrend és a társulat kialakítása, típusai. 

Alternatív és amatőr színjátszás.  

Diákszínjátszás és drámapedagógia. 

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

 

Tanterem audiovizuális eszközökkel 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

Egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Oktatási segédeszközök 

(videó, magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, projektor, 

számítógép, videókamera 

stb.) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

Egyéni csoport osztály 

1.2. elbeszélés   x 

Oktatási segédeszközök 

(videó, magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, projektor, 

számítógép, videókamera 

stb.) 

1.3. kiselőadás x  x 

Oktatási segédeszközök 

(videó, magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, projektor, 

számítógép, videókamera 

stb.) 

1.4. megbeszélés   x  

1.5. vita   x  

1.6. szemléltetés   x 

Oktatási segédeszközök 

(videó, magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, projektor, 

számítógép, videókamera 

stb.) 

1.7. projekt   x  

1.8. házi feladat x  x  

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x 

Oktatási 

segédeszközök 

(videó, 

magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, 

projektor, 

számítógép, 

videókamera stb.) 

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
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2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x  

2.4. Tesztfeladat megoldása   x  

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  

Oktatási 

segédeszközök 

(videó, 

magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, 

projektor, 

számítógép, 

videókamera stb.) 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1.  
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  

Oktatási 

segédeszközök 

(videó, 

magnetofon, CD-, 

DVD- lejátszó, 

projektor, 

számítógép, 

videókamera stb.) 

 

 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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ZÁRADÉKOK 
 

A pedagógiai program legitimációja 

 

 

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat a 2013. május 14. napján megtartott 

ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Budapest, 2013. május 14.     

 

……………………………. 

       az iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

 

A pedagógiai programot a Szülői Szervezet a 2013. augusztus 16. napján megtartott ülésén 

véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Budapest, 2013. május 16. 

 

            

      …………………………….. 

      a Szülői Szervezet elnöke 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület 2013. május 26-án tartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

 

Budapest, 2013. május 26. 

 

            

      ……………………………… 

        igazgató 

 

 

 

 

A program nyilvánosságának biztosítása: 

 1 példány elhelyezve az iskola könyvtárában 

 1 példány elhelyezve az iskolatitkároknál (elektronikus forma) 
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 Honlap: www.cilinderalapitvany.com 

 

 

A pedagógiai program hatálya: 

 

 Jelen pedagógiai program 2013. szeptember 1-től lép életbe. 

 A teljes program átfogó felülvizsgálata vagy a jogszabályi háttér változásával, vagy 

kétévenként (legközelebb 2015-ben) esedékes. 

 
 


