Válaszható képzési formák (összefoglaló táblázat)

Felvétel

Jellemző/sajátos tevékenységek

Képzési
idő

Cél

Német nemzetiségi nyelv

Közoktatatási típusú
sportiskolai képzés
- Az idegen nyelvi kom- - Az idegen nyelvi és a digitá- - A versenysport utánpótlásámunikáció, mint kulcslis kommunikáció, mint
nak nevelése; a sportban tekompetencia kialakítása.
kulcskompetencia kialakítáhetséges tanulók fejlesztése
- A nemzetiségi identitás
sa.
- Egészséges életmódra nevemegőrzése a nyelvtanulás - Az idegen nyelv tanulás lelés
és hagyományápolás által
hetőségeinek szélesítése
- Sikerélmény biztosítása
- Európai azonosságtudat; - Európai azonosságtudat;
Nyitottság más népek
Nyitottság más népek kultúkultúrája iránt
rája iránt
- Korszerű informatikai ismeretek (IKT eszközök használata)
1.-8. évfolyam,
1.-8. évfolyam
1.-8. évfolyam
heti 5 óra + honismeret,
változó (növekvő) óraszám
hon-és népismeret
Lásd: Helyi tanterv
-

-

Táncszakkör
Nemzetiségi hét
Versenyek
Nyelvvizsga-előkészítés
(igény szerint)

Egyéni választás alapján
A nyelvi háttér nem feltétel.

Angol-informatika

-

Tanítási órák
Szakkör
Könyvtárhasználat
Verseny

-

Egyéni választás alapján
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Emelt óraszámú testnevelés úszásoktatással
Szakági edzések
Versenyeztetés
Edzések egyesületi tagság
keretében
Küzdelem és játék
Sportágválasztás
Sporterkölcs c. tantárgyak
Egyéni választás
Képességfelmérés
Megfigyelés, meghívás

Általános tantervű képzés
-

A gyakorlás idejének növelésével, differenciált és tevékenységközpontú tanulásszervezéssel az alapképességek minél biztosabb kialakítása.

1.-8. évfolyam

-

-

Kooperatív és adaptív tanulás, tanulásirányítás
Egyéni és kis csoportos fejlesztés, felzárkóztatás
Lassabb, kevésbé terhelő,
egyéni haladási ütem biztosítása
Egyéni választás alapján

Cél
Képzési idő
Tevékenységek/
ágazat

Felvétel

Alapfokú művészeti iskola
(általános összefoglaló)
- Az esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség kialakulásának és megszilárdulásának elősegítése.
- Művészetet szerető, arra fogékony gyermekek nevelése.
- A művészetek személyiségfejlesztő hatásának kiaknázása.
- A művészeti tevékenységekben
kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekek fejlesztése
- Sikerélmény biztosítása
- Pályaorientáció
1.-12. évfolyam

-

Tanszaki órák
Műhelyfoglalkozások
Kiállítások
Versenyek
Pályázatok
Hangversenyek, előadások, bemutatók
Egyéni választás alapján
Megfigyelés
Ajánlás

zene

dráma

A zenei műfajok sajátosságainak, megjelenítési
módjainak, a kiválasztott
hangszer(ek) alkalmazásának megismertetése; Az
önkifejezés eszköztárának
gazdagítása; a zene kritikai befogadására való felkészítés; a zenélés, mint
lehetséges életpálya megismertetése, megszerettetése, a zenéhez kapcsolódó kultúrtörténeti ismeretek átadása.
1.-12. évfolyam; (általában 2 előképző, 6 alapfok,
4 továbbképző)

A gyermekek játékigényének, szereplési vágyának
kielégítése, kommunikációs képességeik fejlesztése;
értékorientált közösségfejlesztés a dráma eszközeivel. A színjáték, mint művészi kifejezési forma
megismertetése.

-

szolfézs, zeneelmélet,
zenetörténet
hangszeres gyak. óra
zenekar
kamarazenekar
kórus

képzőművészet

A látás kiművelése és
tudatosítása, a képi műveltség megalapozása, a
képi képzelet és emlékezet bővítése, a vizuális gondolkodás és kifejezés, megjelenítés képességeinek fejlesztése.
Élmények, gondolatok,
érzelmek vizuális kifejezési módjának megalapozása. A képzőművészeti alkotási technikák megismertetése.
1.-12. évfolyam; (általában 1.-12. évfolyam; (általá2 előképző, 6 alapfok, 4
ban 2 előképző, 6 alaptovábbképző)
fok, 4 továbbképző)
-

Egyéni választás alap- ján
Megfigyelés/felvételi Ajánlás
-

beszédgyakorlatok
mozgásgyakorlatok
színpadi mozgás
próbák

Egyéni választás alapján
Megfigyelés/felvételi
Ajánlás

-

-
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grafika
festészet
szobrászat
fotó-videó
textil-művesség
Egyéni választás
alapján
Megfigyelés/felvételi
Ajánlás

tánc
A modern –társas - és néptánc oktatás célja a fizikai
állóképesség, az ügyesség, a
ritmusérzék, tér-és formaérzék, a mozgáskultúra fejlesztése. Társas tevékenység lévén a kapcsolattartás,
együttműködés, alkalmazkodás képességének fejlesztése
Nemzeti, népi hagyományok
megismertetése, átörökítése értékmegőrzés
1.-12. évfolyam; (általában 2
előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
néptánc
modern-kortárs tánc
modern társastánc
-

fizikai állóképességet
fejlesztő gyakorlatok
próbák
Egyéni választás alapján
Megfigyelés/felvételi
Ajánlás

