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1.FEJEZET. Előzmények 

2013. szeptember 1-jével megkezdte működését a Balaton-felvidéki Általános Iskola a 
Balaton északi partján, Pécsely településen, Balatonfüredtől 10 percnyire. 

Fenntartónk döntése alapján intézményünk nevét 2013.december 10-i hatállyal Báró 
Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskolára módosítottuk. 

Alapítványi iskola vagyunk, melynek fenntartója a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási 
Nevelési Alapítvány Vászolyban. Az alapítvány többek között egy sajátosan magyar 
szemléletű, Életiskola szerű programot támogat, mely iskolai, szabad művelődési és családi 
tanulási formákat egységében kezelő, szerves nevelési-oktatási rendszer, mely szorosan 
kapcsolódik a NAT kereteihez. 

Ha emberek vesznek körül, még nem élünk közösségben, a közösséget mi magunk alakítjuk. 
Olyan iskolát hívtunk életre 2013 szeptemberében, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a 
szülők dönthessék el, gyermeküknek melyik oktatási forma a legmegfelelőbb.  

 

2.FEJEZET. A nevelési program  

2.1. Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai 

 

2.1.1.  Alaphelyzet 

 

2.1.1.1. Iskolánk életfilozófiája: „a nemesség kötelez, a kötelesség nemesít” – ami azt jelenti, 
bármely oktatási formánkban kötelességre, becsületességre, nemes lelkűségre, hazaszeretetre 
oktatjuk gyermekeinket és ennek szellemiségében alakítjuk ki közösségeinket. 

Fő célunk az, hogy a vidék megtartó képességét megerősítsük, a fiatalok elvándorlását / 
kivándorlását megállítsuk azáltal, hogy nemcsak az elméleti képzésükre fektetünk nagy 
hangsúlyt, hanem minden hagyományos, és modern, a megélhetéshez és önfenntartáshoz, 
öngondoskodáshoz szükséges tudást megtanítsunk nekik, mellyel kikerülve az iskolapadból 
önállóan cselekvő képes emberekké tudnak válni. 

A másik cél, hogy olyan családokat célozzunk meg, akik szívesen élnek saját, vagy sejtszerű 
életterükben, gyermekeiket otthon vagy kis közösségekben szeretnék nevelni.  Nekik a 
távtanulási programunk segítségével nyújthatunk esélyt a tankötelezettségük teljesítésére. 

Harmadikként, de nem utolsó sorban pedig a külföldön, Kárpát-medencében élő magyaroknak 
a magyarságuk megtartása érdekében szeretnénk segítséget nyújtani szintén a távoktatási 
programunk keretében. 

Mindenekfelett a ránk bízott tanulók érdekeit tartjuk szem előtt, differenciálunk, szükség 
esetén a tanulók és a szülők igényeinek figyelembe vételével egyénre szabottan oktatunk. 

Olyan hatékony közösségeket szervezünk, amelyekben kis létszámú keretek között, 
differenciált oktatást tudunk nyújtani, az alapoktatáson túl megismerkedhetnek a helyi népi 
mesterségekkel, a mezőgazdaság és a lovas kultúrával és egyéb más ősi mesterség 
elsajátításának lehetőségeivel a tanórán kívüli foglalkozások során.   
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Az oktatás megszervezése folyamán olyan projekt lehetőségeket adunk a gyerekeknek, 
amelyek összekötik az elméleti oktatás menetét a gyakorlati problémák megoldásával. Ezzel 
tudatosan kapcsoljuk őket a társadalmi valósághoz. 

Igény szerint biztosítjuk, hogy bizonyos tantárgyakból egyéni tanrend szerint haladjanak a 
gyermekek, a tananyag gyorsabb elsajátításához vagy a felzárkóztatáshoz.  

Magántanulói jogviszony keretében további lehetőségeket kínálunk arra, hogy a szülők otthon 
taníthassák gyermekeiket, lebonyolítjuk a jogszabályok által előírt vizsgákat. 

Minden tanulónknak lehetősége van arra, hogy részt vegyen  iskolánk kulturális, tudományos 
rendezvényein, vetélkedőin és sport életében. 

Tanulóink az intézmény döntési folyamatában a Házirend szerint gyakorolhatják jogaikat. 

 
2.1.1.2. Államilag elismert alapítványi iskolánk többcélú közoktatási intézmény. Jelenleg az 
általános iskolát és alapfokú művészeti iskolát foglalja magába. A Pro Deo State 
University Közép-Európai Tudományos Alapítvánnyal aláírt együttműködési keret 
megállapodásban foglaltak szerint az egyetemmel összehangolt szakközépiskolai képzést is 
fogunk folytatni. Ennek intézményi kereteit már most kialakítjuk, a pedagógiai programot 
csak a szakképzés megindításakor egészítjük ki. Iskolánk olyan alapítványi iskola, amelynek 
szándékában áll működtetni 1-12 osztályt, teljes körű oktatást biztosítva az iskolakezdéstől az 
érettségiig. A tanköteles korúakon kívül felnőtteket is tanít, magántanulói jogviszonyban. 
 
2.1.1.3. Iskolánkat a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány hozta létre 
2013-ban. Az alapítvány cél szerinti támogatást nyújt a vidék megtartó képességének 
megőrzéséhez és a hagyományos magyar öngondoskodási módszerek megőrzéséhez. 
 
2.1.1.4. Alapítványi iskolánk az oktatási intézmények körében azokhoz a kevesekhez tartozik, 
amelyek az állami támogatás mellett piaci kockázatot vállalva valósítja meg céljait.    
 
2.1.1.5. Hatékonyságunk állandó mércéje és visszajelzése az, hogy kik, milyen elvárással 
rendelik meg szolgáltatásainkat, és milyen mértékben újítják meg velünk kötött 
szerződésüket.  
 
2.1.1.6. A szülők túlnyomó többsége öngondoskodásra berendezkedett vállalkozásvezető, 
cégtulajdonos, gazdálkodó, szabad szellemi foglalkozású. Hozzájuk alkalmazkodik iskolánk 
alapszolgáltatása: egységes szemléletű nevelési programunk eredményeképp a vállalkozói 
életre, az öngondoskodásra, önszervezésre, a pénzgazdálkodásra jól felkészült, 
egyszersmind humán értékeket biztos színvonalon elsajátító, idegen nyelveket alkalmazni 
tudó, sikerorientált, önállóságra törekvő, a magyar hagyományokat tisztelő, a művészetek 
bizonyos ágait alapfokon művelni képes, és ezáltal nyitott szellemiségű fiatalok  dönthetnek 
életük további szakaszáról. Akár úgy, hogy tovább folytatják tanulmányaikat, akár úgy, hogy 
szerényebb eredményt megvalósítva, szüleik vagy saját maguk vállalkozásában, 
gazdaságában találnak átmeneti, vagy végleges helyet. 
 
2.1.2. Oktatási modellünk az Európa Tanács Munkaprogramja tükrében 
 
2.1.2.1. Alapítványi iskolánk oktatási modelljét az alapításakor dolgozta ki a tanítói és 
segítői műhely, és az alapdokumentumunk. Eszerint a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egy egységes öngondoskodó szemléletű 
képzés első eleme, ami három pillérre épül: 
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a) öngondoskodásra nevelés, 
b) hon- és Európa-ismeret, 
c) intenzív nyelvoktatás. 
 

2.1.2.2. Az oktatási modell helyességét elsősorban az Európa Tanácsnak az európai oktatási 
és képzési rendszerek célkitűzéseihez kapcsolódó részletes Munkaprogramja igazolja. 
(Brüsszel,2002.február 20.)  
 
2.1.2.3. A Munkaprogram mindhárom stratégiai célkitűzésével, és az ezek 
megvalósításához megfogalmazott 13 célkitűzés többségével összhangban áll iskolánk 
oktatási és képzési gyakorlata.   
 
2.1.2.3.1. A Munkaprogram első stratégiai célkitűzése az EU-s oktatási és képzési 
rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása. 
 
2.1.2.3.2. Az első célkitűzés első kulcsfontosságú feladata: bevételeinkből első helyen a 
tanárok munkakörülményeinek biztosítunk magas színvonalat, hogy ők hosszú távon 
tartozzanak iskolánkhoz. Alsó tagozatos osztályfőnökeink határozatlan idejű, az 5-8. 
osztályoké általában 8 tanévre szóló megbízást kapnak. Az 5-8. osztályban tanítók többsége 
egyetemi diplomás, tehát a tanulók és a szülők rendkívül egységes, stabil tanári karhoz 
tartoznak. 
 
2.1.2.3.3. Oktatási modellünk alappillére az intenzív nyelvoktatás. Ez egyrészt azt jelenti, 
hogy tanulóink már az 4. osztálytól kezdődően alapellátás keretében tanulják az első idegen 
nyelvet, miután anyanyelvüket a lehető legjobban elsajátították.  

 
 
2.1.2.3.4. Legfeljebb 8 fős csoportokban, részben a nyelvi laboratóriumban folyik az 
oktatás. 
 
2.1.2.3.5. Számítástechnikai jártasságokra, nagy gondot fordítunk: az alapellátás keretében 
tanítjuk, és beépítjük a tanórai munkába. 
 
2.1.2.3.6. Leendő Középiskolánkat a számítástechnika oktatásában, európai 
kutatásfejlesztési központtá kívánjuk fejleszteni.  
 
2.1.2.3.7. A fentiekből is adódóan az IKT (informatikai kommunikációs technológia)  
hozzáférést minden tanulónk (és a tanári PC-k révén bármely tanárunk) részére biztosítani 
kívánjuk és távoktatásban résztvevőket is bátorítjuk ezen eszközök rendszeres használatára. 
 
2.1.2.3.8. Az öngondoskodásra való nevelés, oktatási modellünk másik alappillére. Ezt a 
tanagyag szemléletébe és a tanórán kívüli foglalkozások programjába, a hagyományos és 
korszerű élet-elemek beépítésén keresztül valósítjuk meg.  

 
 
2.1.2.3.9. Hon-és Európa-ismeret. Az európai együttműködés erősítésében a Balaton-
felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány teljes szellemiségével elkötelezett, és ezt az 
általa alapított iskolában is érvényesíti. Oktatási modellünk második pillére, a hon-és Európa 
ismeret, ezen belül a kárpát-medencei épített kulturális emlékeink kutatása és karbantartása 
és a felújításban való részvétele, műemlékeink védelme. 
 
2.1.3.  Általános feladataink 
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2.1.3.1. E céloknak alárendelve iskolánk a hagyományos nevelési oktatási célkitűzéseken túl 
már az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszában (1-4 évfolyamon) bevezeti 
a gyermeket a későbbi öngondoskodó életszemlélethez szükséges alaptevékenységekbe.   
   

2.1.3.2. Az alapfokú nevelés - oktatás alapozó és fejlesztő szakaszában (5-8. évfolyam) 
folytatjuk az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését. A 
nevelési cél az önálló életvezetés megismertetése és elsajátítása. Ugyanígy önálló tantárgy a 
számítástechnika, hasonló nevelési céllal a tanórán kívüli kézműves napközi, lovaglás 
kertművelés.  

2.1.3.5. A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás érdekében tanáraink alkalmazzák az 
oktatás valamennyi, - kiemelten a beszélgetés, felvilágosítás, vita - módszerét. Tanulóink 
tevékenységének megszervezésekor az értékelés áll a középpontban. A magatartásra ható 
módszerek közül, az életre felkészülve, az elismerést és a dicséretet tartjuk a leginkább 
célravezetőnek. Fokozatait iskolánk Házirendje szabályozza, úgyszintén a büntetését. 

 

2.1.4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink 

 

2.1.4.1. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink azt a célt szolgálják, 
hogy a NAT-ban és a kerettantervekben leírt, valamint az elvi sajátosságból adódó értékekre 
és szükségletekre tekintettel tanulóink a különböző adottságaikkal, eltérő mértékű 
fejlődésükkel, más tevékenységükkel összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki 
személyiségüket. Pedagógiai programunk figyelembe veszi, hogy az oktatás és nevelés 
színtere nem csupán iskolánk, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma 
is. 

2.1.4.2. Alapítványi iskolánk alapításától kezdve családias kereteket biztosít a tanulóknak. 
Ezzel is összefügg, hogy az osztályok létszáma korlátozott: az alsó tagozaton legfeljebb 10, a 
felső tagozaton legfeljebb 16. 

2.1.4.3. Mind a családias környezet, mind pedig a hatékony nevelés célkitűzésével 
összhangban teremtettünk meg a számunkra mintakép angliai magániskolákkal is 
összemérhető tanár-diák arányt, ez legalább 1:5.  

2.1.4.4. A családias keretekből következik az, hogy minden tanárunk jól ismeri az iskola 
minden tanulóját, úgyszintén a gyakrabban belátogató szülőket, nagyszülőket.  

2.1.4.5. Napjaink  rohanó, agyonhajszolt életmódja közepette iskolánk egy biztos, nyugodt 
pont a tanulók életében, ahol felértékelődik a családias, szeretet teli légkör.  

 

2.1.5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink 

 

2.1.5.1. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok közül pedagógiai programunk 
leginkább az iskola keretein belül működő közösségi nevelést tekinti feladatának. 
Legfontosabb célunk az, hogy a többnyire individuális környezetben élő gyermekek képesek 
legyenek a közös érdekek felismerésére, ennek alárendelten a közös értékrend 
elfogadására, az ennek megfelelő tanulmányi munkára és viselkedésre. 

 2.1.5.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósításában fontos szerep hárul 
az osztályfőnökökre, továbbá az Iskolaszékre és a Diáktanácsra, amelyek működését saját 
Szervezeti és Működési Szabályzatuk illetve alapítványi iskolánk Házirendje szabályozza. 
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2.1.5.3. Iskolánk fontos színtere a Családi nap, ahol a programokon keresztül az iskolához 
szervesen kapcsolódó családokat is bevonjuk az iskolai életbe. 

 

2.2. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓK 

 

2.2.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

2.2.1.1. Alapítványi iskolánk családias légköre, az osztályközösségek korlátozott létszáma 
kiemelkedő lehetőséget biztosít a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek 
felzárkóztatásában, nevelésében. Ebből a körből csak a dys-es, valamint a beilleszkedési 
magatartási és tanulási zavarral küzdő gyermekeket látjuk el. 

  

2.2.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 

 
2.2.2.1. Alapítványi iskolánkban alapvető és minimális elvárás a tanároktól, hogy a rájuk 
bízott tanulók eredményesen teljesítsék a tanév követelményeit. A szülői kör különösen 
érzékeny arra, hogy ha vállalta az alapítványi iskola anyagi terheit, akkor gyermekének jobb 
eredményt kell elérnie, mint korábban máshol, de legalábbis az, hogy a tanár mindent tegyen 
meg azért, hogy a gyermek elérje ezt az eredményt.  
 
2.2.2.2. Minden tanulónk számára biztosítunk tanulás-módszertani felkészítést az 
osztályfőnöki órák keretében, illetve igény szerint külön foglalkozásokon.  

2.2.2.3. Tanáraink kötelesek arra, hogy ha egy tanulójuk eredménye romlik, de főleg, ha a 
tantervi követelmény eredményes teljesítése veszélybe kerül, ezt jelentsék az 
osztályfőnöknek. Vele együttműködve kell dönteni arról, hogy milyen módon zárkóztatják fel 
a tanulót.   

2.2.2.4. Ha a szaktanár és az osztályfőnök együtt sem ér el megfelelő eredményt, akkor ezt 
kötelesek jelenteni az iskola igazgatójának, aki kapcsolatba lép a szülővel, és vele együtt dönt 
egy hosszabb távú felzárkóztató programról, általában egyéni felkészítésről.  

2.2.3.A felzárkóztató oktatás 

 
2.2.3.1.Alapítványi iskolánkban szociális háttérre visszavezethető felzárkóztatásra e réteg 
hiányában nincs szükség. Más jellegű és más megoldást igényel az, hogy tanév közben is 
fogadunk átjelentkező tanulókat, sőt, a tanév közben többen jelentkeznek hozzánk, mint a 
meghirdetett felvételi időszakokban.  
 
2.2.3.2.A különböző iskolákból eltérő időpontokban érkező tanulók beilleszkedése és szintre 
hozása rendszerint felzárkóztatást igényel, és ez állandó feladatunk. 
 
2.2.3.3.Ebben az értelemben a felzárkóztatás elsősorban valamely tantárgy elsajátítására 
irányuló feladat. 
 
2.2.3.4.A pedagógus első feladata a tudásszint felmérése.  Ezt követően alakítja ki a leginkább 
megfelelő módszert a tanuló felzárkóztatására.   
 
2.2.3.5.Általában elegendő a felzárkóztatásra az a lehetőség, amit az alapítványi iskolánkban 
előírt alacsony osztálylétszám biztosít. A pedagógus személyre szabott feladatokkal, 
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differenciált oktatással tölti ki az átmeneti időszakot, aminek folyamán új tanulója 
beilleszkedik az osztályközösségbe, és velük azonos tudásszintre jut. 
 
2.2.3.6.Ha a tanórán alkalmazott differenciált oktatás nem elegendő, vagy nem kellőképpen 
hatásos, akkor a szaktanár – szükség esetén együtt az osztályfőnökkel - átgondolja, hogy 
milyen tanórán kívüli korrepetálásra van szükség. Javaslatát az iskola igazgatója elé terjeszti, 
aki egyetértése esetén tájékoztatja a szülőt. 
 
2.2.3.7.Ha a felzárkóztatásra nincs remény sem osztálykeretben, sem néhány tanórára terjedő 
korrepetálással, akkor a szaktanár - szükség esetén közösen az osztályfőnökkel – hosszabb 
távú, általában a tanulmányi félév végéig terjedő felzárkóztatási tervet terjeszt az iskola 
igazgatója elé, aki egyetértése esetén tájékoztatja a szülőt. 
 
2.2.3.8.Ha a felzárkóztatásra több tantárgyból hosszabb távon van szükség, akkor ezt 
lehetőleg egyéni tanrendű oktatás keretében célszerű megvalósítani. Az egyéni tanrendű 
oktatásról a szaktanárok javaslatát figyelembe véve az iskola igazgatója és a szülő állapodik 
meg. Ha ez megtörtént, akkor erről az iskola igazgatója határozatot hoz. 

 

2.2.4. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink  

 
2.2.4.1. Alapítványi iskolánk tanulóinak szülői háttere lényegesen biztonságosabb, mint az 
állami iskoláké. Szociális gondok ebben a körben lényegében nincsenek, a helyi 
gyermekekkel pedig a falusi kapcsolattartás jellemző, a családokkal az élet által diktálva napi 
szinten találkozunk, személyesen ismerünk mindenkit. Kicsi közösségről lévén szó, 
klasszikus gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ritkán adódnak. Csupán kivételszerű, ha 
figyelmeztetni kell szülőt a tankötelezettség teljesítésére.  
 
2.2.4.2. Feladataink más jellegűek: az anyagi világ kitágulása, ezzel összefüggésben az 
átlagosnál nagyobb személyi szabadság, veszélyes kapcsolatokba sodorhatja tanulóinkat, és 
ennek megelőzése az egyik legfontosabb feladatunk. 
 

 2.2.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 
2.2.5.1. Az alapítványi iskolánk költségtérítését vállalni tudó szülői körben nem jelentkeznek 
a klasszikus szociális hátrányok, és ezekkel összefüggő feladatunk nincs.  
 
2.2.5.3. Felmérjük és nyilvántartjuk a legalább három tanköteles korú gyermeket nevelő 
családokat, és számukra biztosítjuk a törvény által előírt kedvezményeket.  
 
2.2.5.4. A négy településen állandó lakcímmel rendelkező gyermekek számára az 
önkormányzatok az iskolaépület használatba adásával, biztosítják a helyet alapítványi 
iskolánkban, így ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint a többi tanulót, ezzel igyekszünk 
enyhíteni a különbségeket.  
 

2.3. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

2.3.1. Egyre nagyobb teret kap munkánkban a tehetséggondozás. Az 5. évfolyamtól 
kezdődően indítunk tehetséggondozó programokat (egyedi, ill. rövid sorozatokra terjedő 
foglalkozások, házi vetélkedők, tanulmányi versenyek, seregszemlék).  
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2.3.2. Tanulóink joga, hogy – adott osztályban meghatározó többség esetén – tagozatos 
képzést válasszanak.  

2.3.3. Törekszünk arra, hogy tanulóinkat felkészítsük kerületi, fővárosi, országos tanulmányi 
versenyekre. 

2.3.4. Önálló, új kezdeményezésünk az elitképzés. A kiemelkedő képességű tanulóknak a 
tehetséggondozó Elit klubban kívánunk lehetőséget adni a kiteljesedésre és elért eredményeik, 
belső értékeik megőrzésére. Évfolyamonként legfeljebb 3 fő vehet részt az elit klub 
munkájában, melynek működését külön szabályzat rögzíti. 

2.4. Egészségnevelési program 

2.4.1. Helyzetkép 

 
2.4.1.1. Alapítványi iskolánk tanulói létszáma az államiakhoz mérten alacsony. Tanulóink 
szociális helyzete lényegesen magasabb az átlagos iskolákhoz képest, tanulóink túlnyomó 
hányadát háziorvosi szolgáltat látja el, és szüleik nem járulnak hozzá a hagyományos 
iskolaorvosi tevékenységhez. Ezekre figyelemmel iskolánk nem alkalmaz saját főállású orvost 
és védőnőt, de alapítása óta folyamatosan szerződéses keretben biztosítja a gyermekorvosi 
ellenőrzést, az államilag meghatározott védőoltások beadásának lehetőségét, illetve a 
szűrővizsgálatok lehetőségét, habár tanulóink túlnyomó többsége megfelelő igazolással ezt 
kiváltja. 
 
2.4.1.2. Helyi adottságaink kiemelkedőek: nyugodt környezetben kényelmes udvar, játszótér 
és focipálya veszi körül épületünket, melyet tanulóink minden szabad időkeretben szívesen 
használnak. Tantermeink keleti-délkeleti tájolásúak, a korlátozott osztálylétszámnak 
megfelelő légköbmétert biztosítjuk. 
  
2.1.11.1.3. Valamennyi tanulóknak saját tanulópadja és asztala van.   
 
2.1.11.1.4. Az osztályok világítása megfelel az ANTSZ előírásainak. Az épületben minden 
nyáron tisztasági festést hajtunk végre. Az udvart folyamatosan gondozzuk.  
 

2.4.2. Étkeztetés 

 
Melegítőkonyhával rendelkezünk, az ebédet jogosult szállítótól szerezzük be. Az alsó 
tagozatosok osztályfőnökükkel együtt, a többiek egyénileg étkeznek. A szülők akár napi 
háromszori étkeztetést is igényelhetnek. Szerencsés körülmény, hogy Pécsely községben a 
csapból egészséges, tisztítószermentes ásványvíz folyik.   
 

2.4.3. Testnevelés és szabadidő 

 
 2.4.3.1.Pedagógiai alapelveink egyike: ép testben ép lélek.  
 
2.4.3.2. A nevelési programban foglaltak szerint fordítunk kiemelt figyelmet a testnevelés 
órák megszervezésére. A szabadidős sporttevékenység szervezése a sportmenedzser feladata. 
Rendelkezésre áll sportpálya, tornaszoba, szertár, zuhanyzó, nemenként elkülönített öltöző. 
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2.4.3.3.Névadónk tiszteletére külön figyelmet fordítunk a hagyományos magyar lósportra, a 
Balaton közelsége miatt az úszásra, vízi sportokra, és kardvívásra. 
 

2.4.4. Kirándulások 

 
Iskolánk teljes keresztmetszetében rendszeresek az osztálykirándulások és tanulmányi 
kirándulások.   Céljuk az alsó tagozaton az életben megszerezni az ismeretek lehető 
legnagyobb részét környezetünkről. Célunk még helybéli, megyei múzeumok és műemlékek 
felkeresése, Budapest és nagy múzeumainak megismertetése, Tanulóink, kérésére, szervezünk 
külföldi utakat, külföldieknek táborokat iskolánkban. Sajátos lehetőségünk a helytörténeti 
gyűjtemény, mely iskolánkban van elhelyezve, ennek gondozása, ezzel kapcsolatban 
rendezünk honismereti vetélkedőt valamennyi tanulónk bevonásával.  
 

2.4.5. Személyi higiénia 

 
2.4.5.1. Az ápolt megjelenés a tanárok számára a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározott követelmény.  
 
2.4.5.2. Az osztályfőnöki, a biológia és a testnevelés órákon külön figyelmet fordítunk a 
testápolásra, a ruházat tisztántartására, a személyi higiénia kérdéseire, az egészségi állapot 
ellenőrzésére. A serdülőkor problémáiról évi két alkalommal szakorvost kérünk fel előadás 
tartására.  
 
2.4.5.3. Részt veszünk az országos fogápolási programban, folyamatosan együttműködünk a 
gyógyászati segédeszközöket, felvilágosító anyagokat küldő szervezetekkel. Iskolánk 
családias légköre kiemelkedő lehetőséget nyújt a legszemélyesebb gondok megbeszélésére. 
 
2.4.5.4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításáról iskolánk Balesetvédelmi 
szabályzata rendelkezik. A NAT alapján a leendő középiskolában, a 9-12. osztályban a kémia, 
fizika, biológia tantárgyak keretein belül a szaktanároknak kell felmenő rendszerben 
kidolgozni az alapismeretek elsajátításának tanmeneté, amit az iskola igazgatója hagy jóvá. 
 
 
2.4.5.5. Szükség esetén egészségügyi láda, gyógyszeres szekrény áll a tanárok rendelkezésére.  
 

2.4.6. Szenvedélybetegségek 

 
2.4.6.1. Korunk három fő szenvedélybetegsége a dohányzás, az alkohol, a drog. A tanárok 
részére az Szervezeti és Működési Szabályzat, a tanulók számára a Házirend rögzíti a jogokat 
és kötelességeket.  
 
2.4.6.2. Alapítványi iskolánk családias légköre az osztályfőnököket is segíti a bizalmas légkör 
kialakításában e szenvedélyek megelőzésére illetve leküzdésére. 
 
2.4.6.3. Negyedévente szervezünk előadásokat korosztályonként meghatározott felvilágosító 
és megelőző céllal.  
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2.4.7. Mentálhigiénia 

  
 
2.4.7.1. Állandó törekvésünk a magatartási és tanulási gondok korai felismerése, a szülők 
tájékoztatása, megfelelő szakmai fórumhoz irányítása.   
 
2.4.7.3. Az iskola vezetői és az osztályfőnökök kiemelt gondot fordítanak a szülőkkel való 
rendszeres és személyes kapcsolattartásra. Kevés olyan eset fordul elő, amikor iskolánk 
lehetőségei szűknek bizonyulnak családi gondok megoldására. Ilyen esetekben az illetékes 
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal és a Gyámhivatallal vesszük fel a kapcsolatot. 
 

2.4.8. Személyi biztonság 

 
2.4.8.1. Kiemelkedő biztonságot nyújtunk tanulóinknak.  
 
2.4.8.2. Az alsó tagozatos tanulókat csak szüleik vagy általuk előzetesen személyesen 
bemutatott kísérőik vehetik át vagy írásbeli szülői kérésre egyedül.   
 
2.4.3. Az iskolai tanrend szerinti órák befejezéséig tanuló csak írásos igazgatói engedéllyel 
léphet ki.  
 
2.4.9. Összegezve: 
 
Az egészségnevelés rövid távú célja a mindennapi személyes és mentális higiénia ellenőrzése 
és jó szinten tartása. Középtávú célja a tanulók korosztály szerinti felkészítése az életkori 
váltásokra, hosszú távú célja a szellemükben és testileg is érett fiatalok kibocsátása. 
 

2.4.10. Környezeti nevelési program 

 
2.4.10.1. Alapításunktól fogva alakítjuk tanulóink környezettudatos magatartását és 
életvitelét, a környezet értékei iránt érzett személyes felelősséget, az értékek megőrzésének 
igényét, a természeti és épített környezet szeretetét, védelmét. Tudományosan megalapozzuk 
a globális összefüggések megértését, az egészséges életmód igényét.  
 
2.4.10.2. Hosszú távú nevelési célunk, hogy tanulóink környezettudatos állampolgárrá 
váljanak, környezetvédelemben legyenek kreatívak, alakuljon ki bennük az ökológiai 
szemlélet és gondolkodásmód.  
 
2.4.10.3. Nagymértékben támaszkodhatunk tanulóink családi környezetére: az ide járó 
gyermekek családja vidéki környezetben, vagy zöldövezeti kertes társasházban él, maga is 
részt vesz annak szépítésében. Szemlélet hagyományőrző, egyszersmind nyitott, befogadó. 
Ezek a családok tisztelik saját hagyományaikat és ezért tisztelik azokat, akik hasonlóan 
szintén őrzik saját hagyományaikat. Világlátott, széles látókörű emberek, akik gondosan 
ápolják környezetüket.  
 
2.4.10.4. Tanáraink az átlagosnál talán jobban ismerik a világot, és nem csupán saját 
szakterületükön belül foglalkoznak a környezeti neveléssel. A tanulóikban kicsi koruktól 
kezdve folyamatosan alakítják ki a környezet szépítésének az igényét.  
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2.4.10.5. A környezeti nevelés stratégiai megvalósításának kulcsszereplője a környezeti 
felelős (általában biológia szakos tanár), valamint a tanítók.  
 
 
2.4.10.6. Az iskola vezetői gondot fordítanak arra, hogy aki az iskolába belép és eljön az 
igazgatói irodáig, kis kertek, az aulában ültetett dísznövények között tehesse meg ezt az utat. 
 
2.4.10.7. Az óraközi szüneteket tanulóink lehetőleg a szabadban töltik. Rendszeresen 
figyelünk rájuk és segítjük őket abban, hogy környezetüket rendben, tisztán tartsák. Az alsó 
tagozatos osztályok külön kis parkészt gondoznak. A tél közeledtével madáretetőket 
készítenek.  
 
2.4.10.8. Minden évben megünnepeljük a Föld napját. Virágokat, facsemetéket ültetünk. 
Tisztasági és dekorációs versenyt hirdetünk a legszebb tanterem címért. 
 
2.4.10.9. Gyűjtési akciókat szervezünk az elemek, használt alumínium dobozok, másrészt a 
papír és textilhulladékok eltávolítására. Kiemelt figyelmet fordítunk a használaton kívüli 
bútorok, eszközök selejtezésére. 
 
2.4.10.10. Minden évben szervezünk táborokat hazánk gyönyörű tájain, általában 
kézművességgel, turisztikával összekötve.  
 
2.4.10.11. Történelmi környezetünkről hon- és Európa-ismereti előadásokat és seregszemléket 
tartunk minden évben, átgondolt tematika alapján. 
 
2.4.10.12. Minden évben sor kerül természetvédelmi, ornitológiai előadásra, rendszeresen 
teszünk természeti tanulmányi kirándulást a környéken. 
 
2.4.10.13. A tanórán kívüli programokat színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző 
intézmények (állatkertek, nemzeti parkok, múzeumok) meglátogatása, valamint a rendszeres 
üzemlátogatás, falusi gazdaság, kert, látogatása 
 
2.4.10.14. Tanáraink példát mutatnak a takarékos anyagfelhasználásra. Iskolánk 
üzemeltetésének minden színterén környezetkímélő, gazdaságos csomagolású szereket 
használunk, és felhasználás után mindig összegyűjtjük azokat. 
 
2.4.10.15. Alapítványi iskolánk elkülönített, a normatív állami támogatás célhányadát 
meghaladó pénzösszeget biztosít a tantestület munkájára, konkrétan a tanári kézikönyvek, 
szakfolyóiratok és szakkönyvek, taneszközök, oktatási technológiák folyamatos beszerzésére, 
valamint a tanári továbbképzésére, a környezeti témájú versenyek jutalmazására. 
 
2.4.10.16. Iskolánk nyarankénti felújítása során kulturált, környezetkímélő működtetéshez 
teremtünk megfelelő hátteret. 
 
2.4.10.17. Figyelemmel kísérjük a pályázatokat abban a reményben, hogy környezetkímélő 
beruházáshoz támogatáshoz jussunk. 
 
2.4.10.18. Folyamatos feladatunk a tantestület minden tagjának megnyerése a környezeti 
nevelési munkához, továbbképzésük megszervezése, a kétszintű érettségi környezeti nevelési 
vonatkozásainak összegyűjtése, tananyagba építése.  
 
2.4.10.19. Minőségfejlesztési programunkban is szerepel a környezetvédelmi munka 
eredményeinek mérése és értékelése.  
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2.5. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 
eszközök és felszerelések jegyzéke 

 
2.5.1. Színes TV és videomagnó, írásvetítő és multimédiavetítő van, továbbá diavetítő, 
digitális fényképezőgép  áll rendelkezésre. 
 
2.5.2. A történelem és földrajz szemléltetéséhez tantárgyanként kb. 15 falitérkép van, számuk 
évente gyarapszik.  
 
2.5.3. A természettudományi szertárban a fizika, biológia, és külön a kémia tanításához 
alapvetően szükséges taneszközöket tartjuk, folyamatos fejlesztéssel. 
 
2.5.4. Az átmeneti időszakban biztosítjuk a napi feladatok teljesítéséhez szükséges tárgyi 
eszközöket.  
 

2.6. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái 

 

2.6.1. Alapítványi iskolánk családias jellegéből adódóan nyitott iskola. Kiemelt szerepet 
kapnak iskolánk életében a Családi napok, amelyet a családokkal szorosan együttműködve 
szervezünk meg.  

2.6.2. A tanulók bármikor megkereshetik bármelyik tanárukat a nevelőtestületi szobákban, az 
igazgatói irodában.  

2.6.3. A szülők lényegében bármikor személyesen megkereshetik az osztályfőnököt, az iskola 
igazgatóját. 

2.6.4. A szülők és az iskola, a tanulók és az iskola, a tanárok és a szülők együttműködését az 
Iskolaszék, a Diáktanács Szervezeti és Működési Szabályzatai szabályozzák. 

2.6.5. A gyermekek tanulmányi előmeneteléről és fegyelmi helyzetéről a szülők tanévenként 
nyilvános munkatervben megjelölt négy időpontban, szervezett formában tájékozódhatnak.  

 

3.FEJEZET. A helyi tanterv 

 
3.0.1. Iskolánk az oktatási program kialakításakor az Oktatási Minisztérium által kiadott 
kerettantervet alkalmazza. Helyi tantervet csak abban az esetben készítünk, ha az túlmutat a 
kerettanterven. 
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 
rendelet mellékletei: 

• melléklet – Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára 
Javítva a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint 

• melléklet – Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára 
Javítva a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 3. melléklete szerint 
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3.1.Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai 
foglalkozások és azok óraszámai, az előírt tananyagok és követelmények 

 

3.1.1Az alapfokú nevelés-oktatás tantárgyi struktúra és óraszámok 1-4 évfolyam: 

 
 

Óraterv 1-4.  évfolyam 
Évfolyam 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Tantárgyak K SZ K SZ K SZ K SZ 

Magyar irodalom és nyelv  7 1 7 1 6 1 6 1 

Idegen nyelvek             2   

Matematika  4 1 4 1 4 1 4 1 

Hit és Erkölcstan/ Erkölcstan 1   1    1    1   

Környezetismeret 1   1   1 0,5 1 0,5 

Ének-zene 2   2   2   2   

Vizuális kultúra 2   2   2   2   

Életvitel- technika 1 1 1 0,5 1 0,5 

Testnevelés és sport 5   5   5   5   

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
K=Kötelező 
Sz=Szabadon választható 
Összesen= 102 
Kötelező=102 
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3.1.2. Az  alapfokú nevelés-oktatás tantárgyi struktúra és óraszámok 5-8 évfolyam: 

 
 

Óraterv 5-8 évfolyam 

Évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

 Tantárgyak K. Sz. K. Sz. K. Sz. K. Sz. 

Magyar irodalom és nyelv  4   4   3 1 4   

Idegen nyelvek 3   3   3   3   

Történelem 2   2   2   2   

Matematika  4   3   3   3   

Hit és Erkölcstan/ Erkölcstan 1   1   1   1   

Biológia - egészségtan         2   1   

Fizika         2   1 1 

Kémia         1 1 2   

Földrajz         1   2   

Természetismeret 2   2           

Informatika   1 1   1   1   

Dráma és tánc/Hon és népismeret 1               

Ének-zene 1   1   1   1   

Vizuális kultúra 1   1   1   1   

Technika életvitel és gyakorlat 1   1   1     1 

Testnevelés és sport 5   5   5   5   

Osztályfőnöki 1   1   1   1   
Szabadon tervezhető még II. Idegen 
nyelv 1 3 1 1 
Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
K=Kötelező 
Sz=Szabadon választható 
Összesen= 118 
Kötelező=118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Az idegen nyelv oktatása 

 
3.1.3.1. Hivatkozva az Európa Tanács Munkaprogramjának a 2.1.2.3.3. pontban 
megfogalmazott alapelvre, a kerettantervben az óraszámokat a nyelvórák esetében a 
tanulócsoportok igényeinek megfelelően növeljük. Ezekhez a tanárok minden tanév 
kezdetekor készítenek tanmenetet a csoport szintjének megfelelően. 
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3.1.3.2. A kerettantervben az óraszámokat a nyelvórák esetében a tanulócsoportok igényeinek 
megfelelően növeljük. Ezekhez a tanárok minden tanév kezdetekor készítenek tanmenetet a 
csoport szintjének megfelelően. 
 
3.1.3.3. Általános iskolai szinten a tervezhető órakeret terhére idegen nyelvi, tanulás-
módszertani, informatikai, testnevelés- és sport órákat iktatunk be, ezeket minden tanév 
megtervezésekor a tantárgyfelosztáskor pontosítjuk, igazodva a tanulócsoportok igényeihez. 
 

3.2. A követelmények, a pedagógusválasztás 

 
3.2.1.  A tantárgyakhoz és órakeretekhez tartozó tananyagot és követelményrendszert a 
tanárok minden tanév kezdetén állítják össze, és az iskola igazgatója hagyja jóvá.  
 
3.2.2. A tanárok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnök feladatait a munkaköri leírás 
tartalmazza. A munka tartalmát, témaköreit az adott közösségekhez alkalmazkodva minden 
tanév első hónapjában készítik el a tanárok, osztályfőnökök és azt az iskola igazgatója hagyja 
jóvá szeptember 30-ig.  
 
3.2.3. A Pedagógiai Program táblázataiban megjelölt tantárgyak követelményeinek teljesítése 
alól a szülő kérésére az iskolaigazgató határozatban mentesítheti a tanulót.   
 
3.2.4. A mentesítési kérelmet a szülőnek indokolnia kell.  
 
3.2.5. A tantárgyi követelmények alóli mentesítés nem tagadható meg, ha a tanuló hitelt 
érdemlően igazolja, hogy  
   

•  állami nyelvvizsgát tett, és kérésének teljesítését jogszabály nem tiltja,  
• más tanintézetben már teljesítette a tantárgy követelményeit. 
• kérését szakorvosi vagy szakértői bizottság javaslat alapozza meg. 

 
 

4.FEJEZET. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 

 
4.1.1. A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztására a szaktanárok tesznek javaslatot,  
amit az iskola igazgatója hagy jóvá előzetesen egyeztetve a gazdasági igazgatóval. A 
javaslatok kellő időben történő összegyűjtése, az igazgató tájékoztatása, a megrendelés és 
elosztás az igazgatóhelyettes (tagozatvezető) feladata.  
 
4.1.2. A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásakor a következő szempontokat kell 
érvényesíteni: 
- csak pedagógiai szempontból indokolt eszközök választhatók, 
- a taneszközök, tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztása során a célszerűség és 
takarékosság szempontjait egyaránt figyelembe kell venni, 
- a tanévenkénti megrendelésnek bele kell illeszkednie a tagozat helyi tantervébe, 
 
4.1.3. A fogyó anyagokat (füzeteket, íróeszközöket, segédeszközöket, a gyakorlati 
tantárgyakhoz szükséges alapanyagokat, a testneveléshez és szabadidőhöz szükséges 
felszerelést) a szükséges mennyiségben a tanulók biztosítják. 
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5.FEJEZET. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei 

5.1. Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a tanév végéig minden 
tantárgyból teljesítette az adott évfolyam tantárgyi követelményének minimumát, azaz az év 
végi osztályzata legalább elégséges, továbbá igazolt és igazolatlan hiányzásai nem haladják 
meg az évi 250 órát. 
  
5.2. Ha a tanuló egy vagy két tantárgyból az adott évfolyamon elégtelen év végi osztályzatot 
kapott, tantárgyanként javítóvizsgát tehet. Ha a javítóvizsga eredménye eléri az elégségest, 
akkor magasabb évfolyamra léphet. 
 
5.3. Nem léphet magasabb évfolyamba az a tanuló, akinek év végi osztályzata három vagy 
több tantárgyból elégtelen, illetve a javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott. Ebben az 
esetben tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. 
 

6.FEJEZET. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 
formái, a tanuló magatartása, szorgalma, értékelésének és minősítésének követelményei 
a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái 

 

6.1. A beszámoltatás céljai és formái 

 
6.1.1.  A beszámoltatás és értékelés célja, hogy a tanuló, a szülő és a nevelőtestület 
folyamatosan objektív képet alkothasson a tanuló teljesítményéről, szembesíthesse azt az 
elvárásokkal, és így az elvárások és a teljesítmény közötti különbség alapján időben 
megtehesse a szükséges lépéseket.  A pedagógus számára a tanulók teljesítményének 
értékelése visszajelzés a munkája és módszerei hatékonyságátilletően. Az értékelés során a 
tanuló teljesítményét a tantervi követelményekhez kell viszonyítani.  
 
6.1.2. A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét - az osztályfőnöki órák kivételével - 
tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel, ezek alapján félévkor és év végén osztályzattal 
minősíti. Az egyes érdemjegyek és osztályzatok eléréséhez szükséges teljesítményt a 
tantervek alapján a szaktanár határozza meg, annak figyelembe vételével, hogy a 
minimumszint elégséges, az optimum pedig jeles osztályzatot jelent.  
 
6.1.3. Az alsó tagozatos szöveges értékelés a NAT alapján történik, az érdemjegyek és 
osztályzatok a következők: 

• a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes 
(3),  elégséges (2), elégtelen (1), 

• a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), 
változó (3), rossz (2), 

• a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), 
változó (3), hanyag (2). 

 
6.1.4. A folyamatos értékelés érdekében a tanulóknak tantárgyanként négy hetente egy 
érdemjegyet kell szerezniük, amelyek közül félévente legalább kettőt szóbeli feleletre kell 
kapniuk.   
 
6.1.5. Az érdemjegyet a tanár köteles bejegyezni az osztálynaplóba. A tanuló 
teljesítményének értékelésekor kizárólag az osztálynaplóba bejegyzett érdemjegyek vehetők 
számításba. 
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6.1.6. Az érdemjegyet az általános iskolás tanulók ellenőrző könyvébe is köteles beírni a 
tanár, és meg kel győződnie arról, hogy az érdemjegyet a szülő aláírásával tudomásul vette. 
Ha ez nem történik meg, akkor erről tájékoztatnia kell az osztályfőnököt. 
 
 

6.2. A számonkérés, beszámoltatás formái: 

 
6.2.1. Szóbeli felelet: a készségtárgyak kivételével minden tanulónak minden tantárgyból 
legalább félévente egy szóbeli felelettel kell rendelkeznie. Szóbeli számonkérést a tananyag 
egy fejezete, vagy egy rövid témakör feldolgozása után alkalmazunk. A szóbeli felelet akkor 
fogadható el teljes értékűnek, ha a kijelölt témakör hibátlan tárgyalása mellett a stílusa 
legalább az elvárásnak legalább elégséges szinten megfelel. 
 
6.2.2. Írásbeli számonkérés: a szóbeli felelet kiváltása egy, vagy egyidejűleg több tanulónál. 
Az írásbeli számonkérés akkor fogadható el teljes értékűnek, ha a kijelölt témakör hibátlan 
tárgyalása mellett a stílusa és helyesírása az elvárásnak legalább elégséges szinten megfelel. 
 
6.2.3.  Gyakorlat, gyakorlati munka bemutatása: a tanulók készségtárgyakkal kapcsolatos 
értékelésénél kiegészíti vagy helyettesíti a feleleteket és dolgozatokat. 
 
6.2.4. Témazáró dolgozat: egy-egy nagyobb témakör lezárása az összefoglaló óra után. A 
témazáró dolgozat feladatait úgy kell meghatározni, hogy felölelje az adott témakör lényeges 
kérdéseit, de a rendelkezésre álló idő alatt megoldhatók legyenek.  
 
6.2.5. Az előre bejelentett írásbeli témazáró dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia. Ha a 
tanuló a dolgozatírás napján indokoltan és igazoltan hiányzik, legkorábban a hiányzás 
megszűnését követő második, legkésőbb ötödik napon (nem feltétlenül a tanórán) pótló 
dolgozatot köteles írni. 
 
6.2.6. A témazáró dolgozatok megíratását, javítását a Házirend szabályozza.  
 
6.2.7. A témazáró dolgozatok értékelésekor a tanulóval ismertetni kell a javítás objektív  
szempontrendszerét.  (pontozás, részpontozás, kulcsfogalmak, stilisztikai elemek stb.)  
 
6.2.8. A témazáró dolgozatok érdemjegyeit a félévi és az év végi osztályzatok kialakításánál 
súlyozottan lehet figyelembe venni.  
 
6.2.9. Házi dolgozat: közismereti tantárgyhoz kapcsolódó hosszabb lélegzetű írásbeli munka, 
amely felméri a tanuló önálló munkára való képességét, adatkezelését, lényeglátását, összegző 
készségét. 

 

6.2.10. A dolgozatokat a szaktanár köteles a tanév végéig megőrizni. Ha a szülő kéri, az 
iskolában őrzött dolgozatokat - a szaktanárral előzetesen egyeztetett időpontban – 
megtekintheti.  
 
6.2.12. Osztályozó vizsga: egy adott tantárgy féléves vagy egész éves anyagának 
számonkérése azoktól a tanulóktól, akiket erre az iskola igazgatójának határozata kötelez.  Az 
osztályozó vizsga szóbeli és/vagy írásbeli és szükség esetén gyakorlati részből áll. Osztályozó 
vizsgát háromfős bizottság előtt lehet tenni, ahol a bizottság tagjait az iskola igazgatója jelöli 
ki. Az osztályozó vizsga csak a tanuló kérésére nyilvános. 
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6.2.13.  Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a 
tanulónak feltett kérdéseket, feladatokat, valamint a kapott osztályzatot és minden, a vizsga 
szempontjából lényeges történést. 
 
6.1.14. Magántanuló, illetve hiányzásai miatt osztályozó vizsgára utasított tanuló nem köteles 
a készségtárgyakból osztályozó vizsgát tenni. 
 
6.2.15. Javítóvizsga: a nevelőtestület határozata alapján tett javítóvizsga szóbeli és/vagy 
írásbeli és szükség esetén gyakorlati részből áll. Javítóvizsgát háromfős bizottság előtt lehet 
tenni. A bizottság tagjait az iskola igazgatója jelöli ki.  A javítóvizsga csak a tanuló kérésére 
nyilvános.  
 
6.2.16. A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a tanulónak 
feltett kérdéseket, feladatokat, valamint a kapott osztályzatot és minden, a vizsga 
szempontjából lényeges történést. 
 
6.2.17. Egyébiránt a tanulmányok alatti vizsgákról a 20/2012 EMMI rendelet 24. rész 
tételesen rendelkezik. 
 

6.3. A magatartás értékelése 

 
6.3.1. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályban 
tanító pedagógusok, továbbá az osztályközösség véleményének meghallgatása mellett az 
osztályfőnök végzi, amit félévente legalább egyszer érdemjeggyel is kifejez. Az érdemjegyet 
szükség esetén szóban meg kell indokolnia. 
 
6.3.2. Példás (5) a tanuló magatartása abban az esetben, ha a vizsgált időszakban 
- igazolatlan hiányzása nem volt, 
- fegyelmi intézkedés vele szemben nem volt, 
- tanáraival és diáktársaival szembeni viselkedése példamutató, 
- iskolán kívüli magatartása nem kifogásolható, 
- osztály és iskolai közössége érdekében vállalt feladatait teljesítette. 
 
6.3.3. Jó (4) a tanuló magatartása abban az esetben, ha a vizsgált időszakban 
- a tanév során legfeljebb három igazolatlan hiányzása volt, 
- legfeljebb figyelmeztetés, fegyelmezési intézkedés volt vele szemben, 
- tanáraival és diáktársaival szembeni viselkedése megfelelő, 
- iskolán kívüli magatartása nem kifogásolható. 
 
6.3.4. Változó (3) a tanuló magatartása abban az esetben, ha a vizsgált időszakban 
- a tanév során háromnál több, de legfeljebb kilenc igazolatlan hiányzása volt, 
- figyelmeztetés meghaladó fegyelmi intézkedést hoztak ellene,   
- az iskola berendezéseiben szándékosan kisebb kárt okozott, 
- tanáraival és diáktársaival szembeni viselkedése kifogásolható. 
- iskolán kívül diákhoz méltatlan magatartást tanúsít. 
A fenti kritériumok bármelyike már önmagában is indokolja a változó minősítést. 
 
6.3.5. Rossz (2) a tanuló magatartása abban az esetben, ha a vizsgált időszakban 
- legalább tíz igazolatlan hiányzása volt, 
- fegyelmi büntetésben részesült, 
- tanáraival és diáktársaival szembeni viselkedése elfogadhatatlan, 
- iskolán kívüli magatartása súlyosan kifogásolható. 
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A fenti kritériumok bármelyike már önmagában is indokolja a rossz minősítést. 
 

6.4. A szorgalom értékelése 

6.4.1. Példás (5) a tanuló szorgalma abban az esetben, ha a vizsgált időszakban 
- mindvégig képességeinek megfelelő maximális teljesítményt mutatott, 
- tanulmányi kötelezettségeinek mindenben eleget tett, 
- tanulmányi eredménye nem romlott, 
- képességeihez mérten tanórán kívüli munkában is részt vett (versenyek, szakkörök 
stb.). 
 
6.4.2. Jó (4) a tanuló szorgalma abban az esetben, ha a vizsgált időszakban 
- mindvégig képességeinek megfelelő teljesítményt mutatott, 
- tanulmányi kötelezettségeinek általában eleget tett, 
- tanulmányi eredménye lényegesen nem romlott. 
 
6.4.3. Változó (3) a tanuló szorgalma abban az esetben, ha a vizsgált időszakban 
- képességei alapján elvárttól sorozatosan gyengébb teljesítményt mutatott, 
- tanulmányi kötelezettségeinek többször nem tett eleget, 
- tanulmányi eredménye lényegesen romlott, 
- egy vagy több tárgyból elégtelen félévi vagy év végi osztályzatot kapott. 
A fenti kritériumok bármelyike már önmagában is indokolja a változó minősítést. 
 
6.4.4. Hanyag (2) a tanuló szorgalma abban az esetben, ha a vizsgált időszakban 
- képességei alapján elvárttól sokkal gyengébb teljesítményt mutatott, 
- tanulmányi kötelezettségeinek rendszeresen nem tett eleget. 
A fenti kritériumok bármelyike már önmagában is indokolja a hanyag minősítést. 
 
6.4.5. Mind a magatartás mind a szorgalom értékelése esetén a példás és a jó minősítést az 
összes szempont együttes mérlegelésével kell megadni. A félévi és az év végi osztályzatokat 
vita esetén az osztályban tanító pedagógusok szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntik el. 
 
6.4.6. A költségtérítés mértékének megállapításakor a tanulmányi átlagba be kell számítani a 
magatartás és szorgalom érdemjegyeket is. 
 

6.5. Jogorvoslati lehetőségek 

6.5.1. A tanulónak joga van kérni, hogy egy vagy több tárgyból független vizsgabizottság 
előtt adjon számot tudásáról, és ennek alapján kapjon félévi ill. év végi osztályzatot. Ez irányú 
kérelmét a tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó 
napját megelőző harmincadik napig adhatja be.  

6.5.2. Az a tanuló, aki a tantervi követelményeket a tanév végéig egy vagy több tantárgyból  
nem teljesítette (elégtelen osztályzatot kapott), és a nevelőtestület javítóvizsgára utalta, a 
bizonyítvány kézhez vételével egy időben tájékoztatást kap a javító-pótló vizsga időpontjáról, 
helyéről, a tantárgyi követelményekről és a független vizsgabizottság előtti vizsgázás 
lehetőségéről. 

7. FEJEZET. Az otthoni felkészüléséhez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elvei  
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7.1. Az iskolánkban folyó oktatás időkeretei lehetővé teszik, hogy az átlagos képességű 
tanulók nagyrészt a kötelező és nem kötelező tanórai munkára alapozva elsajátíthassák a 
szükséges ismereteket, megértsék az összefüggéseket, kellő jártasságra tegyenek szert az 
ismeretek alkalmazásában és így megfelelő készségek és képességek birtokába jussanak.  
 
7.2. A tanulók adottságaitól függően az ismertek elmélyítéséhez nélkülözhetetlen az otthoni 
tanulás. 
 
7.3. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározásakor alapelv, hogy egy átlagos 
adottságokkal rendelkező tanuló esetében az otthoni és a tanórai munka aránya nem 
haladhatja meg a következő arányokat: 
- az alsó tagozaton 1 : 4, 
- a felső tagozaton 1 : 3, 
 
7.4. Rendszeres házi feladatok lehetnek a következők: 

• a tanórán megbeszélt témához szorosan kapcsolódó írásbeli feladatok 
(forrásfeldolgozás, szövegelemzés, számolási feladatok, gyakorló feladatok stb.), 

• a tanórán megbeszélt témához kapcsolódó szóbeli feladatok (memorizálás,  
forrásfeldolgozás, szövegelemzés, gyakorló feladatok stb.)  

• kiselőadás készítése egy-egy, a tananyaghoz kapcsolódó, azt kiegészítő témakörből 
önálló felkészüléssel 
 
7.5. A rendszeres házi feladatokat - az írásbeli munkákat minden tanuló esetében – a 
következő tanórán, vagy ha a munka jellege megköveteli beszedés után két héten belül 
ellenőrizni kell, és a tanulók esetleges hibáit javítani, értékelni szükséges. 
 
7.6. Hosszabb felkészülési periódus mellett adható házi feladatok: 
- Házi dolgozat 
- Kötelező olvasmány 
- Kutatási feladat 
 
7.7. Munkaszüneti napokon, tanítási szünetekben a pedagógusok nem kötelezhetik a tanulókat 
a tanítási napokon megszokottól eltérő többletfeladatokra. 
 

8.FEJEZET. Egyéni tanrendű oktatás 

 
8.1.Az egyéni tanrendű oktatás elnevezése, jelmondata és logója: Only For You.  
 
8.2. A jelmondattal szeretnénk kifejezni azt, hogy az egyéni tanrendű oktatás mindenekfelett 
és kizárólag a tanuló érdekében, személyes adottságai legteljesebb kihasználása céljából 
kifejlesztett módszer. 
 
8.3. Az egyéni tanrendű oktatás módszerét dr. Marossy Endre dolgozta ki, a módszer nevét, 
leírását és annak logóját a Szabadalmi Hivatalnál  (M 0602097) és a Jogvédő Hivatalnál  
(060614001 T) levédette, a márkavédelem kezdő napja 2006. június 14.  
 
8.4. Az egyéni tanrendű oktatás jellemzően egy tanár - egy tanuló részvételével jön létre, csak 
célfeladat teljesítésére terjedhet ki 2-3 fős csoportra.  
 
8.5. Az egyéni tanrendű oktatás a tanár, a tanuló és a szülő folyamatos együttműködésére 
alapul. 
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8.6. A keretek kialakítását, az oktatás, az értékelés módját az Egyéni tanrendű oktatás 
szabályzata foglalja magában. 
 

 

9.FEJEZET. Magántanulói jogviszony 

 
9.1. A magasabb jogszabályok értelmében a szülő eldöntheti, hogy gyermeke a 

tankötelezettségének iskolába járással, vagy magántanulóként tesz eleget.  
 
9.2. A tanuló joga, hogy a tanév követelményeit a szokásosnál rövidebb, vagy hosszabb idő 

alatt teljesítse. 
 
9.3.A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, illetőleg hogy kérje a tanórákon való részvétel 

alóli felmentését. 
 
9.4.A tanórai foglalkozások alóli felmentést – amely szólhat valamennyi tanórára, vagy azok 

egy részére – a szülő kérelem benyújtásával kezdeményezheti, amelyben az üggyel 
kapcsolatos indoklásnak is szerepelnie kell. 

 
9.5. A kérelem alapján az iskola igazgatója határozatot hoz a magántanulói jogviszony 

létesítéséről. 
 
9.6. A magántanuló felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg készül 

fel. 
 
9.7. A magántanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához osztályozó vizsgát 

kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyekből felmentették a tanórai foglalkozásokon 
való részvétel alól. 

 
9.8. A magántanulónak - az érintett tantárgyakból - a félév, illetve a tanév utolsó napját 

megelőző 30. napig kell jelentkeznie osztályozó vizsgára a magántanulók 
osztályfőnökénél 

 
9.9.Az osztályozó vizsgát a tanórai foglalkozások alól felmentett tanulónak, a félév, illetve a 

tanév utolsó napjáig le kell tennie, kivéve, ha az iskola igazgatója a szülő kérésére más 
határozatot hoz. 

 

10. FEJEZET. Felnőttoktatás 

 
10.1. Felnőttoktatásban a tanulók a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 60. §-ában 

foglaltak szerint vehetnek részt. 
 
10.2. Iskolánk a felnőttoktatást kizárólag magántanulói jogviszonyban, egyéni felkészüléssel 

vagy egyéni tanrendű felkészítéssel vállal. 
 
10.3. A felnőttoktatásra a magántanulókra, illetve közöttük az egyéni tanrendű tanulókra 

vonatkozó szabályok érvényesek.  
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11.FEJEZET. Távoktatás 

 

11.1. Iskolánk kizárólag magántanulói jogviszony keretében fogad távoktatást választó 
tanköteles korú vagy felnőtt, magyarországi vagy külföldi tanulókat. 

11.2. A távoktatás jelenleg csak a tanuló felkészítésének irányítását, osztályozó vizsgáinak 
megszervezését, illetve kérdéseinek megválaszolását jelenti. 

  

12. FEJEZET. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 
12.1.1. Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 
egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.  
 
12.1.2.Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 
kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat.  
 
12.1.3.A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai 
tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek 
és tudástartalmak megalapozásának folytatása.  
 
12.1.4.A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - 
a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 
• fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 
• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  
• a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 
• az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 
• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 
• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 
deduktív útjának bemutatása 

• a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 
értékelésük; 

• a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

• a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 
önművelés alapozásával; 
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• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív 
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

13. FEJEZET MŰVÉSZETI ISKOLA 

13.1.Képző- és iparművészeti ág 

 

13.1. 1.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, 
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lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 
– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 
aktivitását, a kooperációt és innovációt, 
– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, 
egyéni korrektúra megvalósulása révén,  
– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése. 
 

13.1.2. A képzés struktúrája  

 

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 képzés ideje: 45 perc 
 
 

13.1.3. 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  
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Kreativitás 
Vizuális gondolkodás  
Vizuális kifejezőkészség  
Eszközhasználati készség 
Anyaghasználati készség  
Komplex szemlélet 
Tudatos környezetformálás igénye 
Biztonságos munkavégzés képessége 
Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 
Problémaérzékenység  
Véleményformálási képesség 
  
Személyes kompetenciák: 
Nyitottság 
Fejlődőképesség  
Önállóság 
Önkifejezés  
Rugalmasság 
Érzékenység 
Kísérletező kedv  
Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 
 
Társas kompetenciák: 
Motiválhatóság 
Empatikus készség 
Együttműködési készség 
Kezdeményezőkészség 
Segítőkészség 
 
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 
 
 
 
 

13.1.4. 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. 
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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 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 vizsga tantárgyak 
– 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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13.1.5. Főtárgyak 

 

13.1.5.1. Képzőművészeti tanszak 

 

13.1.5.1.1. VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK (előképző 1. és 2. évfolyam) 

 
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 
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– 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) 
– 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 
 

13.1.5.1.2. GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI (1-3. alapfokú évfolyam) 

 

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.  
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– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 
játékos gazdagítása.  
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 
motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A vonal megjelenési formái 
A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 
A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei 
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 
Részlet és nagyítás 
A díszítés sajátosságai 
A nyomhagyás egyszerű technikái 
Kompozíciós alapismeretek 
Az illusztratív ábrázolás 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
A vonal 
– A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. Játékos felfedezések 
– A vonal, mint mozgásnyom 
– Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 
– Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és anyagokon 
 
A szín 
– Szín és mozgás 
– Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek kifejezése 
színekkel 
– Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, szivaccsal, 
széles ecsettel 
– Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 
– Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken absztrakt 
színfoltokkal 
– A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan formájú 
felületeken 
– A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 
 
Felület és forma 
– Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 
– Játékos forma– és felületalakítási kísérletek 
– Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 
– Különböző érzelmi állapotok lenyomata 
 
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) 



 

 

35 

– A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép készítése 
 
Minta a környezetben 
– Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása 
– A gyűjtött minták néhány részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 
 
Díszítés, díszítmények 
– Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó 
motívumokkal 
 
Nyomhagyás 
– Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 
– Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív 
alkotássá tussal, filctollal, festékkel 
 
Kompozíció 
– Képi elemek rendezése 
– Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása monokróm 
festéssel, kollázzsal, egyszerű nyomhagyással 
 
Képalkotás 
– Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti 
eszközökkel, anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a vonal megjelenési formáit, 
– a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 
– a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, 
– a díszítés sajátosságait, 
– a nyomhagyás egyszerű technikáit, 
– a kompozíciós alapismereteket, 
– az illusztratív ábrázolás alapjait. 
Legyen képes: 
– mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, 
– az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, 
– forma, folt, felület és textúra létrehozására, 
– a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 
– képalkotásra, 
– gyűjtemény létrehozására, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

2. évfolyam 

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.  
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– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 
motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Vonal a térben 
A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 
A színek és lelki minőségek 
Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei 
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 
A díszítés sajátosságai 
A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 
Egyszerű nyomatok 
A kiemelés 
Az illusztratív ábrázolás 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
A vonal 
– Vonalak a térben 
– Vonalszerű anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 
– A létrehozott vonalterek megjelenítése különböző grafikai eszközökkel 
– Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában 
 
A szín 
– A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 
– Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 
– Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, fonalak) 
segítségével eltérő funkciójú és hangulatú színes terek megépítése 
– A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 
– Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli 
formákkal, tárgyakkal 
– Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék létrehozása 
– Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 
 
 
Felület és forma 
– Ellentétek, felületi kontrasztok 
– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 
– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 
 
Felület és textúra 
– Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítási lehetőségek 
– A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 
– Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 
 
Minta a környezetben 
– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, mintázatok 
gyűjtése 
– A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 
 
Díszítés, díszítmények 
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– Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése grafikai 
és festészeti technikákkal 
 
Egyszerű nyomatok 
– Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír– vagy 
műanyagkarc, sablon átfújással) 
 
Kompozíció 
– A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a különböző művészeti 
ágakban 
– A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, színnel, aránnyal, 
nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel) 
 
Képalkotás 
– Illusztrációk készítése 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti eszközökkel, 
anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett ceruzarajz, színezett tollrajz, 
kollázs, vegyes technika) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– vonal a térképző szerepét, 
– a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 
– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 
– a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 
– a díszítés sajátosságait, 
– a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 
– a kiemelés módjait, 
– az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 
Legyen képes: 
– vonalvariációk létrehozására, 
– a lelki minőségek kifejezésére, 
– felület és textúra kontrasztok létrehozására, 
– egyszerű nyomatok készítésére, 
– képalkotásra, 
– gyűjtemény létrehozására, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.  
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 
gazdagítása.  
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 
motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.  
– Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 
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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 
– 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 
– Néhány szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül történő 
átélése, az élmények megfestése 
– Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák 
– Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, 
színharmóniák által 
– Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 
– Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belső élményeket 
juttatnak felszínre – különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 
 
A felület 
– Felület és ábrázolási szándék 
– Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal, 
felületalakítási lehetőségekkel változatos műfaji kísérletek során 
– Foltok, folthatárok 
– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítésük 
– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 
 
Textúra képzés 
– Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, szögek) 
változatos textúrájú felületek létrehozása 
– Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 
 
Minta a környezetben 
– Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 
– A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 
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Díszítés, díszítmények 
– Funkcióval, jelentéssel bíró mikroterek külső– belső elemeinek díszítése grafikai és 
festészeti technikákkal 
– A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 
 
Sablon nyomatok 
– Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott papír vagy 
műanyag motívumokkal) 
 
Dombornyomatok 
– Különböző anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 
 
Kompozíció 
– Komponálási módok 
– Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi 
elemeinek, szereplőinek átrendezésére 
 
Képalkotás 
– Illusztrációk készítése 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és festészeti 
technikákkal (monotípia és kollázs–technika vonalas, festett kiegészítéssel, krétarajzzal, 
karcnyomatokkal) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 
– a színek egymáshoz való viszonyát, 
– a színek érzelmi minőségét, 
– a színharmóniákat, színkontrasztokat, 
– a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 
– a funkció és díszítés kapcsolatát, 
– a dombornyomat készítésének technikáját. 
Legyen képes: 
– a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, 
– egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 
– dombornyomat készítésére, 
– a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

13.1.5.2. Környezet – és kézműves kultúra tanszak 

 

13.1.5.2.1. KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA MŰHELYGYAKORLAT (4-
10. évfolyam) 

 
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 
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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 
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 
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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 makett készítés 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 
– Település makettek, épület makettek, 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 
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– 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 szálas anyagok, az agyag és a fémek szerepének megismertetése a 
tárgyalkotásban egyszerű technikák elsajátíttatásával.  
– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú 
alkotómunka elvégzését  
– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek fejlesztése. 
 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevői 
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 
A tárgyak esztétikai értéke, minősége 
Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon 
Használati és díszfunkció 
Kézműves mesterségek: az agyag–, a famunkák, a fonható szálas anyagok, 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 
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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 szálas anyagok, vesszőmunkák 
– A fa, a vessző és a fonható szálas anyagok felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 
– A fa, a vessző és a fonható szálas anyagok tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk 
– A megmunkálás eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– Választott anyag egyszerű tárgyalkotási, összeállítási és díszítési technikái (sodrás, fonás, 
toldás, darabolás, vájás, csiszolás, kötözött, ragasztott – összeállítások, festés, pácolás, 
karcolás, ékrovás) 
– Tárgyalkotás választott anyag és technika alkalmazásával 
 
Fémművesség 
– A fémek felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 
– A fémművesek jellegzetes tárgyalkotási és díszítési technikái 
– A fémek alapvető tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk 
– A fémműves munka eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (darabolás, hajlítás, domborítás, trébelés, 
poncolás) 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
 
Lakhely, lakáskultúra, berendezés 
– Az épület szerepe, jellege és berendezése közti összefüggések 
– Középületek, lakóházak. Külső megjelenés, belső terek, berendezés 
– A lakáskultúra elemei, összetevői 
– A tárgyak információhordozó szerepe 
– A lakberendezés szempontjai 
– Bútortípusok, a bútortörténet érdekességei 
– A berendezési tárgyak, bútorok, mint jelképek 
– Környezettervezés, makett készítés, tárgyalkotás a megismert anyagok és technikák 
alkalmazásával 
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Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 
– az agyag, a fa, a vessző, a fonható szálas anyagok és a fém felhasználási lehetőségeit, 
– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, 
– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit, 
– a lakáskultúra, a lakberendezés alapjait, 
Legyen képes: 
– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– az önálló tárgyalkotásra, 
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 
– a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezésére és megfogalmazására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  
– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés, valamint az 
újrahasznosítás jelentőségének felismertetése. Irányított megfigyelésekkel élményszerű 
tapasztalatszerzés biztosítása.  
– A textil, a nemez, a bőr szerepének megismertetése a tárgyalkotásban egyszerű technikák 
elsajátíttatásával.  
– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú 
alkotómunka elvégzését  
– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, 
a kitartó munkavégzés alapjainak kialakítása. 
 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevői 
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 
A tárgyelemzés szempontjai. A tárgyak esztétikai értéke, minősége 
Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon 
Használati és díszfunkció, reprezentáció 
Újrahasznosítás 
Kézműves mesterségek: a textil, nemez és bőrmunkák alapjai 
Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek 
A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
A tárgyalkotás alapvető fázisai 
Az ember és környezete. Életmód és tárgykultúra, lakhely és munkakörnyezet 
Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a lakáskultúrában 
Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben és a 
művészettörténetben 
Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben 
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
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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 
– 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 
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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, 
– 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, 
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– 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 
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 
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– környezettervező képesség, 
– tárgytervező képesség, 
– formaalkotó és díszítményképző készség, 
– anyag– és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
– kézműves alapismeret, 
– a műfaji konvenciók, sajátosságok megfelelő alkalmazása, 
– a vizsgamunka összhatása. 
 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  
– A hazai és az egyetemes tárgykultúra megismertetése jeles példákon keresztül.  
– A tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának felfedeztetése.  
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak 
megismertetése a kultúra és a szórakozás témakörében.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a 
meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  
– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló 
képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az 
önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 
 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai 
A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom 
Egyedi tárgyak, tömegtermékek 
A sokszorosítás 
Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák 
A tárgyak használati és díszfunkciója 
A tárgyak dokumentációs funkciói 
Közvetített és valódi érték, anyagi és eszmei érték 
A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi 
előírások 
Kultúra és szórakozás. Könyvnyomtatás, színház, sport, játék, zene, tánc 
Az adott témakörök emlékei a magyar és az egyetemes tárgykultúrában, a 
művészettörténetben 
Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben 
A gyűjtőmunka módszerei 
Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei 
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 



 

 

49 

– A színek, formák, a fény és az árnyék kifejező ereje 
– A forma, a funkció és a díszítés összhangja 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk. Az 
anyagok kombinálásának lehetőségei 
– Az anyag– és technikaválasztás szempontjai, az anyaghasználat és a technika összefüggései 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi 
előírások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 

 

Kultúra és szórakozás 
– A szabadidős, kulturális tevékenységek jellegzetes környezet– és tárgykultúrája 
– Tárgyalkotás, környezettervezés a kultúra és a szórakozás témakörében 
 
Az írás története. A könyvnyomtatás 
– Érdekességek az írás, könyvnyomtatás történetéből 
– Írás és betűtípusok. Könyvtervezés, illusztráció 
– A könyvborítók készítési és díszítési módjai 
– Tárgyalkotás az írás, könyvkötés témakörében az ismert és új anyagok, technikák 
alkalmazásával (Papírmerítés, papírdomborítás, díszítés más anyagokkal.  
– A bőrdomborítás technikái – alátétes és zsinóros domborítás) 
 
Sokszorosítás 
– Sokszorosítás a tárgyalkotásban. Jellegzetes anyagok és technikák (öntés, préselés, trébelés, 
gipsz, agyag, fém) 
– Sokszorosítási technikák a díszítményalkotásban (metszetek, dúcok, nyomatok mintázófák, 
pecsételők) 
– Pozitív és negatív formák. Formakészítés 
– Tárgy– és díszítményalkotás sokszorosítási technikák alkalmazásával ismert és új 
anyagokkal 
 
A színház 
– Színháztörténeti érdekességek 
– Szereplőtípusok, karakterek, maszkok, álarcok, díszlet és jelmez 
– A bábszínház. Bábtípusok: sík– és térbeli bábok, mozgatható végtagú bábok. Árnyjátékok. 
– A bábkészítés anyagai, technikái 
– Tárgyalkotás a színház témakörében választott anyagokkal és technikákkal 
 
Szórakozás: sport, játék, zene, tánc 
– Statika és dinamika. A mozgás kifejezésének sík– és térbeli lehetőségei 
– A játék, a sport, a zene és a tánc kifejezésének vizuális lehetőségei 
– Mozgássorozatok, események megjelenítése 
– Mozgást kifejező alkotások anyagai, technikái 
– Tárgyalkotás a sport, játék, zene vagy a tánc témaköréhez kapcsolódóan választott 
anyagokkal, technikákkal. (Játék– és sporteszközök, hangszerek. Relief, plasztika. 
Szerkezetek, mobilok.) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra és tárgykultúra fogalmát, területeit, összetevőit, 
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– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a kézműves tárgyalkotás műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a felhasznált anyagok fajtáit, tulajdonságait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– a kultúra és a szórakozás témakörének kifejezési lehetőségeit a kézműves alkotómunkában. 
Legyen képes: 
– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
– önálló tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– az anyagok, eszközök, technikák helyes megválasztására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése, a 
tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának felfedeztetése.  
– A hazai és az egyetemes tárgykultúra bemutatása jeles példákon keresztül. 
– A díszítőművészet jellemzőinek és tudatos alkalmazásának elsajátíttatása.  
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak 
megismertetése az érzelem és egyéniség témakörében.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a 
meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  
– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló 
képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az 
önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 
 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai 
A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
Az ember és a tárgy kapcsolata. Tárgyakkal közvetített jelentéstartalom 
A díszítőművészet jellegzetességei 
A tárgyak használati és díszfunkciója. Gyakorlati és lelki funkció, társadalmi–gazdasági jelző 
szerep 
Közvetített és valódi érték, anyagi és eszmei érték. Ajándéktárgyak 
Egyedi tárgyak, tömegtermelés. Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák 
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 
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Feladatcsoportok 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei 
– Gyűjtőmunka 
– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 
– Formai és szerkezeti szabályok, arányrendszerek, szimmetria, aszimmetria 
– Színtani ismeretek. Színek, érzelmek és hangulatok 
– Motívumalkotás, stilizálás, átírás. Motívumelemek, fő– és mellékmotívumok. A 
kompozícióépítés elvei, szabályai 
– A funkció–forma–díszítmény összhangja 
– Modellezés 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Az anyagminőségek kifejezőereje 
– Az anyag– és technika választás szempontjai, társításuk, kombinálásuk lehetőségei 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi 
előírások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 

 

Érzelem és egyéniség 
– Az érzelem és egyéniség kifejezésének lehetőségei a környezet– és tárgykultúrában 
– Gyűjtőmunka és megfigyelések 
– Tárgyalkotás, környezettervezés a témakörhöz kapcsolódóan 
 
Díszítőművészet, motívumrendszer 
– A díszítmények szerepe, jelentéstartalma 
– Motívumelemek, motívumtípusok, kompozíciók 
– A színhasználat üzenetértéke 
– Motívumtípusok jellegzetes megjelenési formái, készítési technikái a kézművességben 
– Tárgyalkotás a díszítőelemek tudatos alkalmazásával választott anyaggal és technikával 
 
Személyes tárgyak – Ajándékozás 
– Az érték fogalma, viszonylatai. A tárgyak gyakorlati és lelki funkciói, érzelmi, hangulati 
hatás 
– Személyes tárgyak. Egyéni ízlés 
– Az ajándékozás kultúrája. Az ajándéktárgy és a csomagolás harmóniája 
– A csomagolás és a díszítés lehetőségei 
– Alkalmazható anyagok és technikák 
– 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 
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– Az ékszerkészítés anyagai, technikái 
– Ékszer, ékszerkollekció készítése, választott anyagok és technikák alkalmazásával 
 
Textilmunkák 
– Textilfestés újabb lehetőségei (textilnyomás, batikolás) 
– Hímzés– és szövéstechnikák újabb lehetőségei (szálszorítás, subrika, zsinórozás, 
madzagszövés, egyszerű szedett és göbös mintázás) 
– Nemezelés. A nemez szabad felhasználása 
– Összeállítási technikák. A gépi varrás alapjai 
– Választott technikák alkalmazása a tárgyalkotásban 
 
Bőrműves technikák 
– A bőrvarrás alapjai, technikái. A szíjgyártóvarrás és a szűcshímzés 
– Rátéttípusok. A rátétkészítés módjai 
– Egyszerű szironytechnikák 
– A bőrműves technikák anyag– és eszközszükséglete 
– Választott technikák alkalmazása a tárgyalkotásban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, a díszítőművészet jellemzőit, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a kézműves tárgyalkotó tevékenység tanult területeit, azok műfaji sajátosságait, 
kifejezőeszközeit, esztétikai törvényszerűségeit, 
– a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 
– a hagyományos kézműves tárgyalkotás beépítésének lehetőségeit a mai tárgykultúrába, 
– a kézműves tevékenységben alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– az érzelem és egyéniség témakörének kifejezési lehetőségeit a kézműves alkotómunkában. 
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 
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megismertetése.  
– A gyűjtőmunka alapjainak, az átírás módszerének és alkalmazási lehetőségeinek 
elsajátíttatása.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a 
meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  
– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló 
képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az 
önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 
 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai és 
díszítőművészete 
A magyar és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő kézműves emlékei: törzsi kultúrák, 
népművészet, népi iparművészet, illetve 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 
– Makett készítés, 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. 
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Törzsi kultúrák 
– Természeti népek tárgykultúrája 
– A természeti környezet, az életmód, a világszemlélet és a tárgyalkotás összefüggései 
– Jellegzetes anyagok és technikák 
– Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátítása választott területhez 
kapcsolódóan 
– Tárgytípus, technika, díszítmény – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényekhez 
igazodva 
 
A népművészet 
– A honfoglaló magyarság tárgyi kultúrája 
– A népművészet korszakai: jellegzetes tárgytípusok, alapanyagok, motívum és színvilág 
– Tájegységek népművészete. A saját, vagy egy választott tájegység jellegzetes 
tárgykultúrája, díszítőművészete 
– Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátítása a népművészet egy–egy 
korszakához, vagy tájegységéhez kapcsolódóan 
– A népművészet továbbéltetési lehetőségei. A népi iparművészet 
– Régi és mai szerepek. Értékmegőrzés, értékteremtés 
– Hagyományos funkciók, formák, díszítmények és technikák – átírási gyakorlatok, 
tárgyalkotás a mai környezet– és tárgykultúra választott területeire 
 
Az iparművészet 
– A művészettörténeti korszakok jellemzői 
– Az iparművészet kiemelkedő emlékei, alkotói, alkotóműhelyei egyes korszakokhoz, 
kézműves területekhez kapcsolódóan 
– Tárgyrekonstrukció, tárgyalkotások egy választott korszakhoz, vagy egy választott művészi 
kézműves területhez kapcsolódóan 
– Tárgytípus, technika, díszítmény – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényeihez 
igazodva 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, összetevőit, 
– a környezet és az ember kölcsönhatását, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a megismert kézműves tárgyalkotó tevékenységek műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 
esztétikai törvényszerűségeit, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 
– a tárgyalkotásban alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– a magyar népi kézművesség legjelentősebb emlékeit, 
– más korok és népek legjellemzőbb kézműves emlékeit, 
– a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
– a hagyományos kézműves tárgyalkotó tevékenységek továbbéltetésének, beépítésének 
lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába. 
Legyen képes: 
– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, 
– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
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– 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 
– Gyűjtőmunka, rekonstrukció, átírás 
– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 
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– A design, az ergonómia, a funkcionalizmus szempontjai 
– Funkció – forma, anyag – szerkezet, arány – kompozíció, színdinamika, stílus 
– Makett készítés, 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 
– 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 
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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, 
– 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, 
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– 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 ismereteit. A megvalósított tárgy, illetve 
tárgy együttes 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, tárgy együttes, 
– öltözet, illetve öltözet–kiegészítő, 
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– 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, 
– 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 
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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 
 

13.1.6. Kötelező tantárgy  

13.1.6.1. VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT (1-10. évfolyam) 

 
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, 
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értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán 
keresztül. 
– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismertetése 
kép és tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végig vitelével.  
– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
Kézműves és népművészeti technikák 
Mesék jellegzetes történetvezetése 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
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 
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– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
 
Figura és mozgás 
– A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló–, guggoló, több–
kevesebb figura, árnyképek) 
– Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel 
– Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése 
 
Minta, jel, jelkép 
– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 
– Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző eszközökkel) 
– A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, 
karcolás agyagba) 
– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 
– Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 
– Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 
– Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött 
tárgyak) 
 
Időkerék – évszakváltások 
– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 
Legyen képes: 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– vázlatok készítésére, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 

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 
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folyamatokba illesztve 
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni kreatív 
használata 
Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei 
A formák, színek használatában való jártasság 
Kézműves és képzőművészeti technikák 
Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása 
A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
Feladatcsoportok 
– Elbeszélés vonalakkal 
– Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése 
– Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 
– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 
– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 
 
A színek érzelmi ereje 
– Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 
– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert 
technikák) 

 

Plasztikus figurák – formai felfedezések 
– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása 
– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 
– Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel 

 

Szabadon formálható anyag 
– Ünnepek régen és ma 
– 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, 
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egymásba kapcsolódó körök) 
– Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz) 
 
A tárgykészítés folyamata 
– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel 
– Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedőlap) 
– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 
– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 
– Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal 
 
Évszakváltás 
– Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
– Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése 

 

Megszemélyesítés 
– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 
– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 
– Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások, fénymásolatok 
segítségével) 
– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül 
– Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 
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 
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(papírragasztás kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével) 
 
A tárgykészítés folyamata 
– Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 
– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 
– Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból 
– A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei 
– Nemezfigura készítése 
– Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint 
– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 
– Ékszerkészítés gyöngyfűzéssel 
 
Évszakváltás 
– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
– Megszemélyesítés 
– Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei 
– Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, mozgatható 
elemek összeállítása, festés) 
– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 
– a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. 
Legyen képes: 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, 
– vázlatok készítésére, átírásra, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése.  
– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek 
megalapozása.  
– 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 



 

 

67 

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 
– Makett készítés (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 
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körének bővítése.  
– A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer 
alkalmazásának fejlesztése a különböző feladatok során. 
– A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék megalapozása. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása 
Rajzeszközök, plasztikus és modellező anyagok és eszközök 
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 
Az ókori antik világ és a reneszánsz művészettörténet érdekességei 
Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák 
A formai, színtani alapismeretek 
A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 
Hagyományos és új médiumok 
Az előképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, modellek 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
Feladatcsoportok 
Történetábrázolás 
– Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy 
képregényszerűen elmesélve) 
– A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével 
(képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 
 
Tornyok, várak, paloták 
– Épületábrázolás tusrajzzal 
– Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző felületű, 
struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 
– Makett készítés 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 tetszőleges 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, 
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– a műalkotások értő befogadására, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval.  
– A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése.  
– A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése.  
– Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző– és 
iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos használatára való 
képesség fejlesztése.  
– A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód 
finomítása.  
– A képi műveltség bővítése. 
 
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) 
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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, pitt kréta) 

 

Mintakincs 
– Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 
– Gyűjtött minták tetszőleges részleteinek 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, 
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– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 
– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 
– egyéni eszközhasználatra, 
– a műalkotások értő befogadására, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
– a vizuális művészetek eszköztárát, 
– a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 
– a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
– a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 
– a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kultúráját, 
tárgyait, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 
– az alkotói munka végig vitelére, 
– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 
– színtani ismereteinek felhasználására, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 
– konzekvens munkák elkészítésére, 
– a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Vizuális alkotó gyakorlat 
– vizsgamunka bemutatása 15 perc 
– helyszíni feladat megoldása 105 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a 
tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, 
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 
vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 
szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  
– tárgy és tárgy együttes,  
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– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  
– szobor, térkonstrukció és variációi. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 
anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy,  
– festészeti, grafikai alkotás,  
– szobor, térkonstrukció  
 
A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 
– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 
– 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, tárgy együttesek 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, tárgy együttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot minél pontosabb 
visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 
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A szerkezettől a formáig 
– Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pitt kréta, 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, pitt kréta) 
– A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, színes papír–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 
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– A színek keverése 
 
Szokatlan megjelenés 
– Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal 
– Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 
– Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, torzításokkal 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– 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 
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A beállítás  
– Tárgyak, térelemek a szabadban 
– A tárgyak, tárgy együttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot, a természetes 
fényviszonyok minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 

A beállítás átformálása 
– A tárgy együttes 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, 
pitt kréta, 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, pitt kréta, pasztell, akvarell) 
– A tanulmányok feldolgozása tollrajz, színes papír–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 
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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. 
 

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 
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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 

 

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 



 

 

80 

– Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám–szomorú, haragos–megbocsátó, nyomasztó–
feloldó) 
– Érzelmi állapotok színben való kifejezése 
– A színek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal 
– Realisztikus és absztrakt megközelítés 

 

Emlékmás 
– Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, 
műveiről, személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában 
– Forgatókönyv, fotódokumentáció 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 
alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– 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 
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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 viasz krokik) 
 
Figura a térben 
– Figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben 
– Plein air és embercsoport rajza 
 
Átváltozások 
– Ülő, fekvő figura rajza 
– Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra 
– A kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok létrehozása 

 

Bábfigura 
– Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal 
– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 
– A bábu mozgathatósága, játéktere 

 

Szín–tér 
– Színes vázlatok készítése a színpadi tér színdinamikai megoldásához 

 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 
– Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 
– Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba 
– Stíluskeresés 
– Karakterkeresés 
– A teljes figura mint karakter. Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas rajzok, 
szoborvázlatok készítése 
 
Érzelmi hatások 
– Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban 
– Kollázs grafikai kiegészítéssel 
– Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas – unalmas, harsány – szelíd, haragos – 
vidám) 
– Érzelmi állapotok kifejezése színekkel 

 

Emlékmás 
– Gyerekkori történet 
– Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegű tér megalkotása (papír, 
gipsz, faszerkezet). Csoportos feladat 
– A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése 
Vizsgamunka készítése 
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Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a különféle vizuális művészetek jel– és jelképrendszerét, 
– a tervezéstől a megvalósításig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
– a sík– és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 
alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 
– a vizuális művészetek területén létrejött értékeket, 
– a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait, 
– a sík– és térbeli művek, alkotás–sorozatok létrehozásának módjait, 
– pontos arányokat és karaktereket rögzítő rajzok, plasztikák készítési módszereit, 
– a fény–árnyék viszonyok törvényszerűségeit, 
– a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit, 
– az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előírásokat. 
 

A tanuló legyen képes: 
– eligazodni a művészettörténet korstílusai között, 
– az adott témák önálló feldolgozására, 
– művészeti ismereteinek alkotó felhasználására, 

– A témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására, 
– konkrét és elvont gondolatok képi–plasztikai megjelenítésére, 
– portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására, 
– a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
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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:  
– tárgy és tárgy együttes,  
– 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, 
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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 
 

Választható tantárgy 

 
Vizuális alapozó gyakorlatok (1-2. előképző évfolyam) tantárgy megegyezik az előképző 
1-2. évfolyam főtárgyával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2. SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG 

 

13.2.1. Az alapfokú színművészeti–bábművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

 
Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figyelembe 
véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus tapasztalatait 
– lehetőséget biztosít a színművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek 
fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására és 
fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve 
felkészít a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára. 
 
A képzés lehetővé teszi  
– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 
– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és 
azok színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazására 
– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 
– Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban 
(bábjátékban) való alkalmazását 
– Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését 
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– Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által 
bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését 
 
 
A színművészet területén különösen  
 
– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 
– Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalmazását 
differenciált feladatokban 
– A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek 
megismerését 
– A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 
– A színjátéknak, mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását 
 

13.2.2. A képzés struktúrája 

 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Színjáték tanszak 
Főtárgy: dráma és színjáték 
Kötelezően választható tantárgyak:  
Beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 
Mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 
 
Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 
 

Óraterv 

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 

 
 
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 összes óraszámot biztosítja, akkor az ezen felül 
tanított választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 
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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 
 

13.2.3. A színművészeti–bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

 
Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 
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 előadás elemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka 
fázisainak, főbb összetevőinak 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 
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Kritikus gondolkodás 
 
 
Kiemelt kompetenciák a bábművészet területén 
 
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
 
Szakmai kompetenciák 
Bábszínházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása 
Az animáció útján történő kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása 
A főbb báb– és színpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése 
A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradícióinak megismerése 
A darab–, szerep– és előadás elemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása 
A bábjátékos tevékenység összetevőinek, azok egymásra épülésének megismerése, 
alkalmazása 
A rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése, alkalmazási 
lehetőségeik megtapasztalása, a különböző játékstílusok felismerése 
A társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeinek megtapasztalása 
A bábszínház működési struktúrájának megismerése 
A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel 
A partnerekkel való alkotó együttműködés 
A színpadi szituációnak megfelelő improvizáció 
A bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerése és alkalmazása 
Egy–egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek felismerése 
Egy–egy téma bábtechnikai és színpadtechnikai lehetőségeinek felismerése, alkalmazása 
Önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldásának indokolása, 
megvalósítása (tanári segítséggel) 
Tanári/rendezői instrukciók fogadása 
Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszása és reprodukálása 
Különféle szerepek megformálása 
Előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése 
 
Személyes kompetenciák 
Kézügyesség 
Önállóság 
Döntésképesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Mozgáskoordináció 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
 
Társas kompetenciák 
Kapcsolatteremtő készség 
Kezdeményezőkészség 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Kommunikációs rugalmasság 
Adekvát metakommunikáció 
Konfliktusmegoldó készség 
 
Módszerkompetenciák 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
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Problémamegoldás 
Figyelem összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
Kritikus gondolkodás 
 

13.2.4. 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 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 
 
A művészeti záróvizsga tantárgyai: 
dráma és színjáték, valamint  
egy választott tantárgy az alábbiak közül 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
 
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. 
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. 
 



 

 

89 

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. 

 
 

13.2.5. Főtárgy  

 

13.2.5.1. Színjáték tanszak 
 

13.2.5.1.1. DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK (1-10. évfolyam) 

 
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 
– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 
gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 
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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 
 
Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 
– Mondókák, kiszámolók, találós kérdések 
– Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 
 
Szerepjátékok, szabályjátékok 
– Népi gyermekjátékok 
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– 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 
– érzékszerveinek működését, érzékelését 
– ritmusérzékét 
– megfigyelő– és utánzóképességét 
– mozgásos ügyességét, koordinációját 
– együttműködési képességét 
– hallási figyelmét 
– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 
– kifejezőkészségét 
– helyzetfel-ismerési képességét 
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– 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 
– 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 
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– 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 
Fejlessze a tanulók 
– együttműködő képességét 
– képzelőerejét 
– mozgásos improvizációs képességét 
– térbeli tájékozódását 
– figyelem–összpontosító képességét 
– megfigyelő képességét 
– problémamegoldó képességét 
– ritmusérzékét 
– légző kapacitását 
– hangképzését 
– artikulációs képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 
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– 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 
– Légző gyakorlatok 
– 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 légző gyakorlatok (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 
– 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 
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– 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 
– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 
– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 
– a tiszta, érthető beszéd alapjait 
– a történet, a jelenet, illetve 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 
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– 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 
– Légző gyakorlatok 
– 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 hangerő próbálgatás 
– Hangok próbálgatása az erős érzelmi–indulati állapotok kifejezésére 
– Artikulációs gyakorlatok 
– Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok 
– 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 
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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 és mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet a 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, a 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 
– aktív szerepjátékra 
 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– az együtt érző 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 
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– 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 
– Légző gyakorlat 
– 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 
– 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 
– Feszültséggel teli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése 
– Látott vagy hallott történetek feszültséggel teli jeleneteinek felidézése improvizációkban 
 
Páros és kiscsoportos kooperációs játékok 
– Tükörjátékok 
– Távolságtartó játékok 
– Szoborjátékok 
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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 együtt érző 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 
– 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 
– helyzetfel-ismerési képességét 
– problémamegoldó képességét 
– együttműködési képességét 
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– 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 
– 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 
– Légző gyakorlatok 
– 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) 
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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 
– 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 
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– előrevivő, építő gondolkodásra 
– a feszültséggel teli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való 
szembenézésre 
– más csoportok munkájának beható megismerésére 
– színházi és mozgásszínházi előadások megtekintésére 
– színházi előadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, dokumentumfilmek 
megtekintésére 
 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
– Egyensúlygyakorlatok 
– Vezetéses gyakorlatok  
– Forgás, gurulás, támaszhelyzetek talajon 
 
Beszédgyakorlatok 
– Légző gyakorlatok 
– 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) 
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Színjátékos gyakorlatok 
– Rövid monológ önálló előadása 
– Rögzített páros improvizációk nézők előtt 
– Kapcsolattartás a partnerrel 
 
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 
 
Tananyag 
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Mozgásgyakorlatok 
– Lassított mozgás (különböző helyzetekben) 
– A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok 
 
Beszédgyakorlatok 
– Légző gyakorlatok 
– Koncentrációs légző gyakorlatok 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 
– a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 
Legyenek képesek 
– alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 
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– 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 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Dráma és színjáték 
improvizáció 2–3 perc 
színpadi produkció 
– jelenet 3–5 perc 
vagy 
– előadás 15 perc 
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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 
 

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 
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– 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. 
 
Szabályjátékok 
– Ismerkedő játékok 
– Csoportépítő játékok  
– Önismereti játékok  
– Verbális és mozgásos koncentrációs játékok  
– Bizalomjátékok  
– Agresszió levezető 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) 
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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 
 
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 
– Légző gyakorlatok 
– Kapacitásnövelés (90–100 szótag) 
– Légzésszabályozás növekvő szólamokkal 
– Koncentrációs légző gyakorlatok 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 
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– 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 
– 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 
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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 
– 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 
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– 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  
– 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 
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– 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 
– 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  
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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 
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) 
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– 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 
– 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 stilizációval, 
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 
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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 
– 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 
– Színpadi produkció (előadás, jelenet) 
– Koncentráció, figyelem 
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– 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 
 

13.2.6. Kötelezően választható tantárgyak 

 

13.2.6.1.  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. 
 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés)  
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– 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) 
 
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 
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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 
– 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 
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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 
– 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 
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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 
– 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 



 

 

122 

 
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 
– 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 
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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  
– 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 
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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  
 
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  
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– 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 
– 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) 
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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, 
– 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  
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– 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 
– 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 



 

 

128 

– 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 
– 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 
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– Gyakorlatok suttogott beszéddel   
– Koncentrációs gyakorlatok figyelemmegosztással 
 
Hanggyakorlatok 
– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 
– 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 
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– a versmondás szerepével.  
Fejlessze a tanulók 
– önállóságát 
– értelmi és érzelmi intelligenciáját 
– 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 



 

 

131 

 
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 
 

13.2.6.2. MOZGÁS ÉS TÁNC 
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A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással történő 
önkifejezés fejlesztése, a testbeszéd, mint nyelv tanulmányozása, az alapvető mozgástechnikai 
elemek megismertetése és elsajátíttatása. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanulók 
legyenek képesek színházi helyzetekben megvalósuló, mozgásra, táncra épülő feladatok 
ellátására. 
A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy csoportos 
mozgásokra, illetve táncra épülő gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük lehetőségeit, a 
mozgásban fellelhető szabadságérzetet, a test alkalmassá tételét különböző érzelmi állapotok 
és helyzetek megjelenítésére. 
 
Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a mozdulat indításának, megállításának lehetőségeit 
– a futásos és térérzékelő gyakorlatok és játékok típusait 
– a verseny– illetve körjátékok különböző fajtáit 
Fejlessze a tanulók 
– mozgásintenzitását 
– mozgáskoordinációját 
– koncentrációját 
Ösztönözze a tanulókat 
– önmaguk testének megismerésére 
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– a mozgás örömének megtapasztalására 
– a kis– és nagyobb csoportban végzett játékokban való részvételre 
– a játékokban rejlő kreativitás kibontására 
 
Tananyag 
Indítás–megállítás gyakorlatok 
– Az indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása 
versenyjátékok, illetve szituációs játékok segítségével (pl.: tapsos fogó, csendkirály típusú 
játékok, a kettős körben történő páros fogók) 
 
Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok 
– Nehezített fogó és üldözéses játékok, gyermekjátékok nehezített változatai (térbeli, 
szabálybeli átalakítással) a megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére  
 
Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok 
– Hosszabb távú, ritmus és irányváltásos futások, erdő (álló társak között) és testrész–
vezetéses (pl.: egyik, majd másik kar, mellkas, fej) futások 
 
Egyensúly játékok 
– Toló és húzó mozdulatok játékos formában (pl. „bogozó”, sószsákot cipelő, Gólya viszi...), 
ilyen játékhelyzeteket tartalmazó gyakorlatok  
 
Népi játék, tánc 
– Körjátékok, ügyességi játékok: különböző fogócskák (terpesz–, fészek–, láncfogók), 
ritmusjátékok (egyenletes lüktetés erősítése, tempótartási gyakorlatok), egyszerű 
ugrásgyakorlatok ugrós zenére, különböző támaszhelyzetekben 
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Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a versenyjátékok szabályrendszerét 
– a gyakorlatok megértéséhez szükséges szakszavakat 
Legyenek képesek 
– a megismert játékok szabályszerű elvégzésére 
– csoportos feladatokban való részvételre 
– az egyensúlyra és irányváltásra épülő feladatok pontos elvégzésére 
 

2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok  
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a bemelegítéshez szükséges játékformákat 
– a dinamikus elmozdulásban rejlő lehetőségeket 
– a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségeit 
– népi játékok, illetve lánc– és körjátékok egyes fajtáit, az ugrós táncok alaptechnikáit  
Fejlessze a tanulók 
– mozgáskoordinációs készségét  
– koncentrációs készségét 
– fizikai képességeit–kondícióját, rugalmasságát  
Ösztönözze a tanulókat 
– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre  
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– partnerekkel való együttműködésre 
– kis csoportokban történő tevékenységre 
– a kreatív képességek kibontakoztatására 
– a közös játék örömének megtapasztalására, felismerésére, tudatosítására 
 
Tananyag 
Bemelegítő játékok 
– Összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika 
gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok 
 
Futásos gyakorlatok 
– A bemelegítés szempontjából meghatározó gyakorlatok szituációs formában, különböző 
tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok használatával 
 
Egyensúly– és vezetéses gyakorlatok 
– Egyensúlygyakorlatok támasz– és fogásos helyzetekben, vezetéses gyakorlatok kéz, fej, 
valamint fogásváltásos irányítással 
 
Népi játék, tánc 
– Utánzó (pl.: állatutánzó) játékok, párválasztó–játékok, népi gyermekjátékok, lánc és 
körformák a táncban; ugrós táncok alaptechnikái; csoportosan a közösségi táncélmény 
megszerzése (pl. ugrós táncok alapmotívumaival, cifrák, lengetők)  
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a csoportos futás–, egyensúly– és bizalomgyakorlatok szabályait 
– a népi gyermekjátékok menetét 
Legyenek képesek 
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– a megismert játékok szabályszerű elvégzésére 
– a dinamikus, irányváltásos feladatokban való részvételre 
– az egyensúly gyakorlatok koordinált elvégzésére 
 

3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok  
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a talajfogás különböző módozatait 
– a bizalomgyakorlatokban való részvétel szabályait és lehetőségeit 
– a testközéppont használatának, a mozgás azon keresztül való vezetésének lehetőségeit 
– a gyakorlatok egymásra épülésének különböző lehetőségeit 
– ugrós táncok motívumfűzéseinek lehetőségeit 
Fejlessze 
– a tanulók biztonságát a talajfogás, eséstechnika, illetve a négy végtag egyenlő értékű 
használatát kívánó gyakorlatok végzése során 
Ösztönözze a tanulókat 
– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre  
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására 
 
Tananyag 
Bemelegítő játékok 
– A gimnasztika életkornak megfelelő gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok 
 
Futásos gyakorlatok 
– Szituációs formában különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok használatával; 
testrészvezetéses futások, páros fogó, vezetőt követő, ún.: kígyózó futás 
 
Állatmozgások, középmagasságú mozgások 
– Különböző mozgáskarakterek elsajátítása, illetve ezeken keresztül a négy végtag 
egyenrangú, a testközéppont által vezérelt, koordinált használata; majom– és macskakarakterű 
mozgáselemek elsajátítása 
 
Bizalomgyakorlatok 
– Egymás és önmaguk elfogadását célzó, dőléses, billenéses, haladásos helyzetekben történő 
gyakorlatok, partner–felismeréses játékok csukott szemmel 
 
Mozgássorok, motívumsorok felépítése 
– Állatmozgások, középmagasságú mozgáselemek motívumainak sorba fűzése, elemsorrá 
fejlesztése 
 
Tánc  
– Térbeli elmozdulás lehetőségei ugrós motívumokkal  
– Ugrós táncok motívumfűzései: szólóban, párban 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult gyakorlatok technikai elemeit és egymásra épülésük lehetőségeit 
– a tanult néptánc alaptechnikák elemeit és fűzésük lehetőségeit 
Legyenek képesek 
– a mozgástechnikai elemek harmonikus elvégzésére 
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– a magasságszintek rugalmas váltására 
– az állatmozgások koordinált végrehajtására 
– a táncelemek stílusos reprodukálására 
 

4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok  
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a térbeli elmozdulás horizontális és vertikális irányú lehetőségeit  
– a mozdulat lassításának technikai összetevőit 
– a kórusmozgásban való részvétel lehetőségeit 
– a párválasztó játékokat, illetve a páros és ugrós–legényes táncok alapelemeit, technikáját  
Fejlessze a tanulók 
– térérzékelését 
– egyensúlyérzetét és koordinációs képességét 
– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és csoportos munkában való részvételre 
– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására  
 
Tananyag 
Tér– és helyzetérzékelő gyakorlatok 
– A térirányok, a színpadi tér felosztásának ismerete, „üres” tér kitöltésének, a tér mindhárom 
dimenziójában való elmozdulás képességének megteremtése, csukott szemes és az ún. 
Vezetéses gyakorlatokon keresztül a tér érzetének, érzékelésének fejlesztése 
 
Egyensúly– és lassított mozgás–gyakorlatok 
– Az egyensúlyérzék fejlesztése, a lassú, súlyáthelyezéses mozgások billenés nélküli vezetése, 
páros, csoportos gyakorlatokban a súlyáthelyezés, súlyfelvétel, s a különböző 
támaszhelyzetek gördülékeny megoldása, a súly és erőegyensúly megteremtése  
 
Kórusmozgások 
– Csoportos gyakorlatban különböző mozdulatok, mozgáselemek, tánc és/vagy mozgás-
kombinációk szinkronban történő elvégzése, a közös elmozdulások közben a helyes irányok, 
a mozgáskarakter és ritmus megtartása, az egységes mozgáskép kialakítása 
 
Tánc 
– Táncba hívó játékok (pl. hajlikázó) 
– Párválasztó játékok 
– Páros táncok 
– Ugrós–legényes táncok 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult feladatok technikai összetevőit 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit 
– az ugrós–legényes táncok alapjait 
Legyenek képesek 
– a tánc– és mozgástechnikai elemek figyelemvezetési pontok mentén történő elvégzésére 
– az egyéni és csoportos térbeli elmozdulásban rejlő lehetőségek alkalmazására 
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– különböző típusú tánc– és mozgástechnikai feladatok stílusos bemutatására  
 

5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a test egyes részeinek függetlenített mozgatásából adódó lehetőségeket 
– a bizalomgyakorlatokban rejlő technikai lehetőségeket  
– a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit 
– ritmusképletek mozgásban történő alkalmazásának lehetőségeit  
– az eszközös táncok technikai felépítését 
– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit 
Fejlessze a tanulók 
– mozgástechnikai és ritmikai képességét 
– mozgásának intenzitását és dinamikáját 
– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és csoportos munkában való részvételre 
– a mozgásból fakadó dinamikai és ritmikai lehetőségek megtapasztalására  
 
Tananyag 
Analitika, izoláció 
– A test részeinek elkülönítéses mozgatása, egymástól való függetlenítése, a feszítés és lazítás 
lebontása kisebb „egységekre”  
 
Bizalomgyakorlatok 
– Partner talajra kísérése dőléses, billentéses helyzetből 
– Talajra kíséréses elemek gyakorlatsorba fűzése  
 
Lépés– és járásgyakorlatok  
– Karakterformák keresése járásgyakorlatokon keresztül 
– A gerinc mozgatása törzshullám–gyakorlatokon keresztül 
– Láb– és kar–gyakorlatok plasztikus lehetőségeinek kibontása  
 
Ritmika 
– Alapfokú ritmusgyakorlatok 
– Ritmusgyakorlatok lépésanyagban és tapssal  
– Többszólamúság a ritmusban 
– Adott mozgásanyag ritmizálása, motívumépítés megadott ritmusképletre 
 
Tánc 
– Eszközzel járt táncok (pl. bot, üveg, seprő, párna, kendő, kalap) 
– Páros táncviszony, szoros összekapaszkodás (pl. a csárdás alaptechnikáival) 
 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– az eszközös és páros táncok technikai alapjait 
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Legyenek képesek 
– a tánc– és mozgástechnikai elemek ritmikailag és dinamikailag pontosított elvégzésére 
– karaktermozgások elvégzésére  
– egyszerű mozgáselemek, technikai gyakorlatok pontosítására, s motívumsorba rendezésére 
 

6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok  
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a gyakorlatfűzések megtervezésének szabályait, és szerepét a színházi munkában 
– a színpadi mozgások gyakrabban használt elemeit, technikai jellemzőiket 
– a nehezített körülmények között végzett bizalomgyakorlatok biztonságos végzésének 
feltételeit 
– a párban végzett tánchelyzetek esetén az egymásra hatás, valamint a megfelelő tónus 
megteremtésének technikai összetevőit 
Fejlessze a tanulók 
– bátorságát és akaraterejét  
– mozgásának precizitását, részletgazdagságát 
– koncentrációját az egyénileg, illetve páros, csoportos helyzetekben végzett gyakorlatokban  
Ösztönözze a tanulókat 
– részletgazdag mozgástechnikai munka végzésére  
– különböző típusú technikai feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és partnerrel történő munkában való részvételre 
– mozgásgyakorlatokban rejlő lehetőségek kreatív kibontására 
 
Tananyag 
Gyakorlattervezés 
– Különböző típusú gimnasztikus és egyéb bemelegítő gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a 
színházi feladatnak megfelelő bemelegítő mozgássor megtervezése és elvégzése 
 
Bizalomgyakorlatok 
– A korábbi gyakorlatkör továbbfejlesztése nehezebb, nagyobb koncentrációt és fizikai 
aktivitást követelő feladatokkal (zuhanásos helyzetek, illetve tempóból történő változatok) 
 
Technikai előkészítés (a tánc– és mozgásszínházi táncokhoz) 
– Talaj – és egyensúlygyakorlatok, támasz– és gördülés elemek páros helyzetekben 
– Lépés és forgásgyakorlatok, táncanalitika  
 
Tánc 
– Kollektív táncformák (pl. moldvai táncokon keresztül), ahol a dallamorientált zenei 
illeszkedés és a csoporttáncolás adta lehetőségek érvényesülnek) 
– A testen megjelenő többszólamúság (pl. kéz, láb mozgásának különválasztása) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult fizikai gyakorlatok végrehajtásának technikai, elméleti szempontjait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– kollektív táncformák technikai alapjait 
Legyenek képesek 
– különböző karakterű gyakorlatsorok memorizálására és koncentrált végrehajtására 
– attraktív mozgástechnikai feladatok biztonságos és kellően pontosított bemutatására 
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– partnerrel végzett tánctechnikai feladatok kellő figyelemmel és érzékenységgel történő 
elvégzésére 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
– a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzőit, típusait 
– az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika). 
Legyenek képesek 
– a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos elvégzésére,  
– a gyakorolt és rögzített mozgássorok, koreográfiák bemutatására, előadására  
– az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására, 
– karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel, 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
– egyéni produkció 2–3 perc 
– csoportos produkció 10–20 perc 
 
A vizsga tartalma 
Lépés–, járás–, futás–, ugrás–, esés–, talaj–, emelés– és támaszgyakorlatok, dinamikai 
gyakorlatok, tánclépések, illetve a koreográfiák köréből a szaktanár segítségével kiválasztott 
és összeállított produkció 
 
A vizsga értékelése  
– Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző szituációkban 
– A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, dinamika, 
térhasználat, koncentráció, együttműködés) 
 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok  
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a pantomim technikai elemeinek elsajátíttatásán keresztül a karaktermozgások, az izolált 
végtagmozgatás, illetve mozgatott testrész figyelemvezető képességének attribútumait 
– a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit 
– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit 
Fejlessze a tanulók 
– izolációs képességét, testtudatát 
– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 
– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– elmélyült, részletgazdag tánc– és mozgásfeladatok elvégzésére, elemzésére 
– az összetett mozgásformák egymásra épülő gyakorlatokon keresztül történő elsajátítására  
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Tananyag 
Eséstechnika, előkészítő akrobatikus gyakorlatok 
– Gurulás előre–hátra, támasz– és billenésgyakorlatok, kéz– és fejállás, kézen átfordulás 
oldalra, illetve ezek gimnasztikus előkészítése; talajfogás csúsztatással, eséstechnika 
előkészítés leforgásos, féltérdre érkezéses, kigördüléses módon  
 
Színházi akrobatika 
– Esés és zuhanás, pofon, ütések, színházi verekedés, tárgyhasználat 
 
Pantomim alapgyakorlatok 
– A pantomim testtechnikája, különös tekintettel az erőgyakorlatokra (húzás, tolás, emelés), 
illetve az előkészítésben szereplő izolációra, feszítés–technikára és járásgyakorlatokra 
 
Jelenlét–gyakorlatok 
– A koncentráció mozgó testre (testrészre) való irányításának fejlesztése, erősítése a néző 
irányított figyelmének megragadása érdekében   
 
Tánc 
– Nemi identitást erősítő táncformák (lánytáncok, pl. karikázók; férfitáncok, pl. legényesek) 
– A keringő alaplépéseinek, tánctechnikájának elsajátítása 
 
Alapfokú mozgástervezési gyakorlat 
– Egyszerű mozgáshelyzetek tervezése és rögzítése, a tempó, dinamika pontosítása, a 
gyakorlat szituációba helyezése, illetve bővítése motívumsorrá; hétköznapi mozgáshelyzetek 
pontosítása, motívumsorrá tervezése 
 
Karaktermozgások 
– A mozdulat szélesítésén, torzításán keresztül megközelített karakterizálás motívumok 
egymásután illesztésével, a szélsőségesen „fogalmazott” gesztusok belső ritmizálásával, az 
egymásból nem következő elemek találkoztatásakor kialakuló sajátos stílus megteremtésével 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– a tanult táncformák technikai alapjait 
Legyenek képesek 
– a pantomim, illetve hétköznapi mozgások elemeinek ritmikailag és dinamikailag pontosított, 
jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére 
– tánctechnikai elemek helyes elvégzésére 
– karaktermozgások elvégzésére  
– egyszerű mozgáselemek pontosítására, s motívumsorba rendezésére 
 

8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– különböző tánctípusok és mozgásszínházi táncok alapelemeit, ezek szabályrendszerét  
– a zene és a mozgás viszonyát, működésük, belső szerkezetük azonosságait és 
különbözőségeit  
– rövidebb lélegzetű mozgásetűd összeállításának lehetőségeit 
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Fejlessze a tanulók 
– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, különböző mozgáshelyzetekben, az alkotó 
folyamatban 
– színházi jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 
– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– önálló, a mozgás elemző, részletező végrehajtásából adódó gondolkodásra, a feladattal 
szembeni szándék megszületésére, kialakulására 
– improvizatív és rögzített tánc– és mozgásszínházi alkotó folyamatokban való részvételre  
 
 
 
Tananyag 
Kontakt tánc előkészítés 
– Alapgyakorlatok talajon, egyensúlyi– és támaszhelyzetek párban, illetve tárgyhasználattal, 
partnervezetéses gyakorlatok ellentartással, talajra kísérés súly elvezetéssel; alapfokú kontakt 
tánc– és mozgásszínházi technikák elsajátítása 
 
Emelések 
– Statikus és lendületből történő emelések az egyszerűbb emeléstechnikák felhasználásával, 
futólagos emelések lendület elvezetéssel 
 
Zenés improvizáció 
– Improvizáció megadott mozgástechnikai eszköztár, illetve szabad intuíció alapján, 
különböző stílusú és karakterű zenékre; rögzített mozgásanyag, motívumsor alkalmazása 
több, egymástól erősen eltérő zenemű felhasználásával 
 
Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd 
– Az előzőleg tánc– és/vagy mozgástechnikai szempontból, előkészített, szituációkra, 
jelenetekre bontott alapanyag improvizatív feldolgozása és rögzítése, majd előadássá 
szerkesztése 
 
Tánc 
– A reneszánsz tánchagyományokat hordozó forgatós alapú páros táncfajták elemei, különös 
figyelemmel a tartás–ellentartás technikájára (pl. mezőségi páros táncok) 
– A tangó alaplépéseinek, forgástechnikájának elsajátítása 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult technikák működésének elemeit és tulajdonságait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– a tanult táncformák technikai alapjait 
Legyenek képesek 
– különböző tánctípusok és mozgásszínházi folyamatok ritmikailag és dinamikailag 
pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére 
– eltérő karakterű zenei motívumok atmoszférájának, ritmikai és dinamikai világának 
megfelelő mozgás– és tánc elemek alkalmazására 

9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok  
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Ismertesse meg a tanulókkal 
– a mozgás– és táncszínház időkezelésének lehetőségeit, a pillanat kiemelésére, elmélyítésére 
irányuló megoldások technikai összetevőit 
– a maszk jelentését és jelentőségét a mozgásszínházi munkában 
Fejlessze a tanulók 
– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, a lassú színházi, s a maszkos technikákat 
alkalmazó munkában 
– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 
– kreativitását a tánc– és mozgásszínház terén 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére  
– a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró 
megjelenítésére 
– a színházi értékű tánc– és mozgásszínházi tevékenységben való részvételre 
 
Tananyag 
Szimbolikus pantomim mozgások 
– Lebegés, repülés, úszás, a talajtól való elszakadás mozgásai, s ezek szimbolikus 
megjelenítési formája 
 
Lassított mozgás – lassú színház  
– A folyamatok sűrítésén, motívumtöredékek kiemelésén alapuló, a mozdulatok billenés 
nélküli, súlyáthelyezéses vezetésére vonatkozó gyakorlatok 
 
Maszkos gyakorlatok 
– Az arc mimikájának „maszkos” lehetőségeitől a festett maszkon át a kultikus maszkok 
használatáig terjedő lehetőségek megtapasztalása; a test idomulása a maszkos játékban, a 
maszk formáló, irányító ereje a mozdulatokban 
 
Improvizáció és mozgástervezés 
– Adott szituációra, esetleg technikai eszköztárra tervezett gyakorlat, amely rövid 
motívumokra, sűrű, pontosan „fogalmazott” mozdulatokra épül 
– Az improvizáció elemeinek rögzítése motívumsorokká 
– rögzített motívumsorok ritmikai és szerkezeti tagolása   
Tánc 
Párban járt táncok, forgatós alaptechnikák felhasználásával történő improvizációs gyakorlatok 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 
– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 
Legyenek képesek 
– különböző tánc– és mozgásszínházi folyamatok pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált 
elvégzésére 
– a mozgás világában jelentkező időkezelési lehetőségek használatára és értelmezésére 
– a tanult táncformák technikai alapjainak alkalmazására 

10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a mozgás színházi értékű megjelenítő képességének lehetőségeit a gesztusok pontosítása, 
értelmezése, s érzeteinek működtetése révén 
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– a mozgásszínházi előadás létrehozásának dramaturgiai, formai és szerkesztési elveit, a 
technikai környezet meghatározása mellett 
Fejlessze a tanulók 
– képességét a belső állapotok és viszonyok megjelenítése terén 
– jelenlétét tánc– és mozgásszínházi helyzetekben 
– színészi képességeit a mozgásszínházi, s általában a nonverbális munkában 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére  
– a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró 
megjelenítésére 
– mozgásszínházi előadás elkészítésében, s annak bemutatásában való alkotó részvételre 
 
Tananyag 
Rövid lélegzetű, motívumokra épülő táncanyag tervezése 
– Egyénileg megalkotott és bemutatott, tömör fogalmazású motívumok felhasználásával 
készített koreográfia, gesztus értékű mozdulatokban megjelenő koreográfia 
 
Mozgásszínházi előadás 
– Egy adott, mozgásszínházi szempontból elemzett, szerkezetileg, formailag, eszközeit 
tekintve előkészített alapanyag adaptációjának elkészítése csoportos formában 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 
– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 
– a mozgás és tánc világának helyét és lehetőségeit a színházi munkában, a színházi típusú 
alkotófolyamatokban  
Legyenek képesek 
– a tánc– és mozgásszínházi működés mozgástechnikai, mozgástervezési és szerkesztési 
elemeinek alkalmazására és igényes működtetésére 
– színházi jelenetek, adott szituációk, illetve valamely tematika mentén indított improvizáció 
színházi értékű megjelenítésére, ill. elvégzésére a test nyelvén, a korábban tanult technikák 
szabad alkalmazása, minőségi működtetése révén 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
– a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében 
– a mozgás, tánc és a pantomim szerepét a színházi munkában 
– néhány néptánc, történeti és kortárs tánc–, valamint mozgásszínházi stílust 
– a tánc– és mozgásszínházi előadás elemzésének néhány szempontjait 
– a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét 
Legyenek képesek 
– egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning, mozgássor, tánc vagy koreográfia 
előadására, bemutatására, esetleg összeállítására 
– a különböző tánc– és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására 
– a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására 
– színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban 
– tánc– és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére 
– rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
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A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
– etűd 3–5 perc  
– előadás 15–30 perc 
 
A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Etűd 
Az etűd egyéni vagy 2–3 fős mozgás– illetve táncszínházi vagy pantomim technikai 
produkció lehet. 
A mozgás– és táncszínházi etűd rögzített improvizációval készülhet. 
Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy tanulmányai 
során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 
Csoportos előadás 
Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás– és táncszínházi adaptációja lehet. 
Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell közreműködnie 
oly módon, hogy tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon 
adni. 
 
A vizsga értékelése  
– A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete 
– A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, ritmika, 
dinamika, térhasználat, karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, együttműködés) 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Egészalakos tükör 
CD–lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 
Videokamera 
A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, DVD–k 
Tornaszőnyeg  
 
 
 

14. FEJEZET. A pedagógiai program nyilvánossága 

 
14.1. A pedagógiai program nyilvánosan elérhető a következő helyeken: 
 

• az iskola fenntartójánál 
• iskolaigazgatójánál 
• igazgatóhelyettes irodájában 
• a könyvtárban (szülők számára hozzáférhető) 
• tanári szobában (szülők számára hozzáférhető) 
• az iskola honlapján 
• a KIR elektronikus rendszerében 

 
14.2. A pedagógiai programot benyújtja az Iskolaigazgató, véleményezi és elfogadja a 
Nevelőtestület, az Iskolaszék, a DÖK, a Fenntartó.  
   


