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AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE

Az intézmény helyi tantervét a Nemzeti Erőforrás Miniszter által kiadott „1-2. melléklet a
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelethez" Az alapfokú művészetoktatás követelményei és
programja” alapján állították össze az intézmény egyes tanszakain tanító pedagógusok. E
programok a tananyagnak a helyi tervezés számára irányadó vázát tartalmazzák.
A helyi tanterveket a tanszakok, mint szakmai műhelyek alakították az igényeknek - a
törvényi kereteken belüli szakmai-, módszertani szabadságbiztosításával - és a személyre
szabott foglalkozás lehetőségének megfelelően.
A megfogalmazott tanszaki sajátosságok, a minisztériumi, központi tantervi
követelményekből indultak ki, lebontva azt a zeneiskola tanszaki közösségei által
meghatározott és elfogadott, elvárásokra.
Az egyes tanszakok szakirányú feladatait a pedagógiai program 1. és 2. sz. melléklete
tartalmazza.
A zeneiskolában 2011. szeptember 1-től kimenő rendszerben a helyi tanterv I. részét – a
folyamatos jogviszonnyal rendelkezők - 2011. szeptember 1-től felmenő rendszerben – az
újonnan beiratkozó növendékek – a helyi tanterv II. részét kell alkalmazni.
"Az alapfokú művészetoktatás követelményei és programja” alapján megújított „Helyi tanterv
II.” bevezetése felmenő rendszerben történik az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint:
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
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ZENEISKOLAI NEVELÉSÜNK CÉLKITŰZÉSEI

A zenei nevelés által alkalmat adni az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek
fejlesztésére, biztosítani a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és
gyakorlását.
A képzés folyamán az életkori sajátosság figyelembe vételével, a tanulók érdeklődésére,
tehetségére építve alakítani készségeiket és gyarapítani ismereteiket. Esztétikai
érzékenységre, nyitottságra nevelni őket.
Lehetőséget adni a népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak
kialakítására.
Lehetőséget nyújtani a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai
készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység
tudatosítására.
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Zenei oktatásunkkal értékeket felismerő, értékeket kereső és elfogadó, az önkifejezés
eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására fogékony generációt
nevelni.
Célunk továbbá a zeneértés szerepének, a zene művelésének méltó helyre emelése a tanulás
folyamatában.
Tudáskínálatban gazdag, tanításában és tanulás-irányítási módszereiben hatékony, a
képességek fejlesztését differenciáltan szolgáló, igényes szakmai szintű, élmény-centrikus,
oktatás kínálata.
Az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok és értékek
átadása, az értékmegőrzés formáinak kialakítása a nevelési tevékenységben.
NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁNK ALAPVETŐ FELADATAI, PEDAGÓGIAI ESZKÖZEI
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A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése az oktatás-nevelésen keresztül.
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése.
A technikai készség, és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása.
A zeneirodalomban való jártasság megalapozása, zenei műszavak és jelentésük
megismertetése.
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek
olvasására való ösztönzés.
A növendék rendszeres zenehallgatásra nevelése.
Az értékes zene megszerettetése, összetett hatásának megérzése, megértése.
A növendékek zenei ízlésének formálása, a zenei élmények hasznosítása a növendék saját
hangszeres játékán keresztül.
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben,
rendszeres hangverseny-látogatás.
A növendékek zenei műveltségének biztosításához szükséges hangversenyek rendezése.
A tanuló felkészítése közismereti iskolájuk-intézményük kulturális iskolai rendezvényeire
illetve különböző más szereplésekre is.
Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein.
A növendékek felkészítése tanulmányi versenyekre, intézményi tanulmányi versenyek
szervezése.
A növendékek felkészítése a zenei pályán való továbbtanulásra, egyéni tehetséggondozó
programok kidolgozásával.
A növendék aktív társas muzsikálásra nevelése, az együtt zenélés élményének
megteremtése kamaracsoportok, zenekarok működtetésével.
Az amatőr zenekarokban, kamara-együttesekben, kórusokban történő aktív részvételre való
felkészítés, ösztönzés.
Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási
intézményekkel.
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4.1

A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE
Klasszikus zene

4.1.1 A klasszikus zeneoktatás általános fejlesztési követelményei
Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén:
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Bemeneti kompetencia:
– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó
tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat.
Szakmai kompetencia
– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység,
fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és
manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység).
– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése.
– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.
Személyes kompetencia
– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság,
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom.
Társas kompetencia
– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia,
kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be
tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben.
– Esélyegyenlőség
Módszertani kompetencia
– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra
nevelése.
– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása.
– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.
– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk
zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek
megismertetése.
– A kortárs zene befogadására nevelés.
– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.
– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
– Tehetséggondozás.
– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás
– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
4.1.2 A képzés tantárgyai, óraterve
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő
Vokális tanszak tantárgya: magánének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–
zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret.
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus
Hangszeres tanszakok egyéni képzés:
A képzés évfolyamainak számai
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(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona–
tenorkürt–baritonkürt, tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő, zongora, hegedű,
gordonka
(1)+ 4+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona
Vokális tanszak:
(1)+6 évfolyam: magánének
Zeneismeret és kamarazene tanszakok csoportos képzés:
A képzés évfolyamainak száma
(2)+6+4 évfolyam: szolfézs
(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene
Főtárgy:
- hangszeres és magánének tanszakok (egyéni)
Kötelező tárgy:
- szolfézs
- zongora (adott tanszakok óratervének megfelelően)
Kötelezően választható tárgy:
- elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom,
- gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus.
Választható tárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, zongora, második
hangszer, kamarazene, zenekar, kórus.
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres és magánének főtárgyhoz szorosan kapcsolódó
kötelező kiegészítő foglalkozás.
Amennyiben a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4.
évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet
felvenni.
„B” tagozatra a tanulót, a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok második
évfolyamától javasoljuk irányítani.
A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig
Csoportos foglalkozás: 2x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fõ)
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fõ)
Korrepetíció ideje:
Hangszeres tanszakok: (minimum)
Ek.1–2. és 1. évfolyam 5 perc
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2–3. évfolyam 10 perc
4. évfolyamtól 15 perc
Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc
4.2

Népzene

4.2.1 A népzeneoktatás fejlesztési követelménye, feladata
A népzene sajátos gondolkodásmódjának megismertetése.
Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése,
alkalmazása.
A technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása, személyiségfejlesztés és
tehetséggondozás.
A korábban gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségével a tanuló megismertetése a
különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás
történetével, a népzene nagy előadó-egyéniségeivel.
Az általános és speciális zenei képességek fejlesztése. Rendszerezett zenei-népzenei
ismeretek átadása, az általános zenei műveltség megalapozása.
A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti
előadásmód alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek,
zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez szükséges alapok megtanítása.
Rendszeres, céltudatos, igényes, önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés, igény
kialakítása a társas muzsikálásra.
Aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban.
A tanulók hazai és - a lehetőségeknek megfelelően - nemzetközi programokban való
részvételének, cserekapcsolatok kialakulásának szorgalmazása.
A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
4.2.2 A képzés tantárgyai, óraterve
Hangszeres tanszakok:
népi hegedű
12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
- népi brácsa
6 évfolyam (alapfok)
Egyéb tantárgyak: kamarazene, zenekar.
Előképző: szolfézs; hangszer, népzenei ismeretek, népi játék-népszokások.
Főtárgy: népi hangszer, népi ének tanszakok (egyéni foglalkozás);
Kötelező tárgy: szolfézs.
Kötelezően választható tárgyak:
- elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom,
- gyakorlati: második hangszer, kamarazene, zenekar.
Választható tárgy: a fentiek vagy más művészeti tárgyak.
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4.3

Jazz-zene

4.3.1 A jazz-zeneoktatás fejlesztési követelményei, feladatai
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó jazz–zenei
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók jazz–zenei képességeinek fejlesztésére,
biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére
építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes jazz kultúra, a hazai (jazz – zenei) hagyományok, az európai
műveltség, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság
– alakítása mellett a jazz zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai
készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és a műfajhoz kapcsolódó speciális
zenei tevékenységek tudatosítására.
A jazzoktatás a jazz műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a
tanulókkal, mely hatékonyan erősíti a személyes és szakmai kompetenciákat.
A jazzképzés megkezdése előtt legalább két évfolyam klasszikus előképzés ajánlott a
választott hangszeren, de jobb, ha a tanuló a teljes alapfokot elvégzi a klasszikus zenei
műfajban.
Kiemelt kompetenciák a jazz–zeneoktatás területén
Bemeneti kompetencia:
– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó
tanulót arra, hogy elsajátítsa a jazztanuláshoz szükséges kompetenciákat. Zenei előtanulmány
ajánlott.
Szakmai kompetencia
– A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a
kreativitás kialakítása.
Személyes kompetencia
– Érzelmi intelligencia, művészi kifejezõ készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság,
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom.
Társas kompetencia
Módszertani kompetencia
– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra
nevelése.
– A jazz– és általános zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
– A jazz– és klasszikus zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek
megismertetése.
– A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk
zenéjének, a jazz történetének, stílusainak és a jazzirodalom nagy egyéniségeinek
megismertetése.
– Tehetséggondozás
– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás
– A jazz–zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
4.3.2 A képzés struktúrája, tantárgyai
Tanszakok és tantárgyak
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Fafúvós tanszak tantárgyai: jazz–fuvola, jazz–szaxofon
Rézfúvós tanszak tantárgyai: jazz–trombita, jazz–harsona
Billentyűs tanszak tantárgyai: jazz–zongora, zongora melléktárgy
Vonós tanszak tantárgyai: jazz–hegedû, jazz–bőgő
Pengetős tanszak tantárgyai: jazz–gitár, jazz–basszusgitár
Ütős tanszak tantárgya: jazz–dob
Vokális tanszak tantárgya: jazz–ének.
Zeneismeret tanszak tantárgyai: jazz–szolfézs, jazz–irodalom, jazz–elmélet
Kamarazene tanszak tantárgya: zenekari gyakorlat
Főtárgy (egyéni): hangszeres és vokális tanszakok tantárgyai
Kötelező tantárgy (csoportos): jazz–szolfézs és jazz–irodalom az 1. és 2. alapfokú
évfolyamon, jazz–elmélet 3–6. évfolyamban, zenekari gyakorlat 3–6. évfolyamban.
Választható tantárgy: zongora a 3–6. évfolyamban, második hangszer, jazz–ének, zenekari
gyakorlat, valamint a klasszikus – zene, a népzene, az elektroakusztikus–zene tantervi
programjainak tantárgyai.
A képzés évfolyamainak száma:
6 évfolyam: a hangszeres és vokális tantárgyaknál – a „B” tagozat a harmadik évfolyamtól
ajánlott
4 évfolyam: jazz–elmélet, zenekari gyakorlat, zongora melléktárgy
2 évfolyam: jazz–szolfézs, jazz–irodalom
A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x 30 perc egyéni, „B” tagozaton minimum 2 x 45 perc
egyéni.
Kötelező tantárgy: minimum 1+1 x 45 perc (csoportos)
Választható tantárgy:
Csoportos foglalkozás: minimum 1 x 45 perc (Zenekari gyakorlat a minimum 2 fő).
Egyéni foglalkozás: minimum 1 x 30 perc
A jazz–zene oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a
tanuló más zenei műfajok (klasszikus zene, népzene, elektroakusztikus–zene) valamint más
művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, szín– és bábművészeti ág) képzésébe
is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.
4.4

Elektroakusztikus zene

4.4.1 A zeneoktatás fejlesztési követelményei, feladatai
A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
A zenei képességek fejlesztése.
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése.
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a
kreativitás kialakítása.
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése.
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.
A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk
zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
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A kortárs zene befogadására nevelés.
Az értékes zene megszerettetése. A tanulók zenei ízlésének formálása.
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására
való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben.
Tehetséggondozás.
A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése.
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése.
Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein.
Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre való
előkészítés, ösztönzés.
Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási
intézményekkel.
4.4.2 A képzés tantárgyai, óraterve,
Számítógépes zene
A képzés évfolyamainak számai:
- (2+2)+4+4 évfolyam: számítógépes zene
Az első (zárójelben levõ) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfok, a
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.
A tanítási órák időtartama:
- Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni)
- Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc
- Kötelezően választható tantárgy: 5 – 10. évfolyamig
- Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
- Csoportos foglalkozás: minimum. 2x45 perc (kamarazene: 2– 8 fő)
Választható tantárgy:
- Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.
- Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
- Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc (kamarazene: 2– 8 fõ)
„B” tagozat
- Főtárgy: szintetizátor–keyboard, számítógépes zene
- Kötelező tantárgy: alapfokú évfolyamokon szolfézs, továbbképző évfolyamokon
szolfézs, vagy zeneelmélet
- Kötelezően választható tantárgy: zongora
- Választható tantárgy: hangszínszolfézs, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–
zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene,
- második hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene, népzene, jazz–zene
tantervi programjainak tantárgyai.
5

TANÓRÁN KÍVÜL IGÉNYBE VEHETŐ FOGLALKOZÁSOK

A zeneiskolában tanuló növendékek részére, a szabadidő hasznos eltöltésére rendszeresen
szervezünk tanórán kívüli tevékenységeket. Ezek a programok a tanulóink aktív részvételével
és már végzett növendékek meghívásával történnek. A tanórán kívüli szakmai rendezvények
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erősítik az összetartozást, lehetőséget biztosítanak az egymás, a közösség mélyebb
megismerésére.
A tanórán kívüli foglalkozások:
 hangversenyek
 táborok
 tanulmányi kirándulások.
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AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANANYAG, KOTTÁK ÉS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

Az osztályokra bontott tananyag s annak irodalma, a kiegészítő tananyagok, előadási
darabok és egyéb zeneművek, kották az „1-2. melléklet a 27/1998. (VI. 10.) MKM
rendelethez" Az alapfokú művészetoktatás követelményei és programja” ajánlata alapján
választhatók a megfelelő fejezetből. A tanterv bőséges anyagot kínál etűd-, előadási- és
kamaradarabok tekintetében. Ez az anyag a bővíthető illetve behelyettesíthető a továbbiakban
kiadásra kerülő kottákkal.
A taneszközöket a pedagógus saját döntése alapján jelöli ki a ma már gazdag taneszköz
választékból.
A zeneiskolai tanárok számára az alkalmazott tananyag a rugalmasság elvét követi: a
nehézségi fok megválasztásával vagy az egy tanév alatt megtanulandó mennyiséggel, vagy a
gyakorlásra szánt időtartam figyelembe vételével.
A tananyag kiválasztásánál minden esetben cél a növendék személyére szabott választás az
adott évfolyam haladási irányának elképzelésével, a fokozatosságra törekvő fejlesztés
átgondolásával a zenei fejlesztés érdekében.
A tananyag kiválasztásánál szem előtt kell tartani a növendék életkorát és annak előzetes
tudását.
Az iskola és növendékek nem rendelkeznek tankönyvtámogatással, így figyelmet kell
fordítanunk a kották beszerzésének lehetőségére és a szülőkre háruló anyagi terhekre
egyaránt.
Az elméleti és hangszeres tantárgyak tanításához szükséges kottaanyag nagy része
megtalálható az iskola könyvtárában. Arra törekszünk, hogy folyamatos bővítéssel biztosítsuk
az oktatáshoz szükséges valamennyi kiadvány meglétét a pedagógusok és a növendékek
számára.
7
7.1

AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁBA LÉPÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE
Jelentkezés és felvétel
 Az előkészítő osztályokba a felvétel jelentkezés alapján történik.
 Az alapfok 1. osztályába az előkészítő osztály elvégzése után az ott kapott értékelés
alapján a növendék felvehető, ha a tanuló előképző osztályt nem végzett, felvételéről a bizottság véleménye alapján - a tagintézmény-vezető dönt.
 A továbbképző osztályba lépésre az alapfok sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány
jogosít.
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Az iskola felsőbb évfolyamába lépésének feltételei

7.2

 Az egyes tanszakok, tantárgyak évfolyamonkénti minimális vizsgakövetelményeit a
tantervi programok tartalmazzák. Az osztály elvégzését igazoló hitelesített
bizonyítvánnyal jelentkezhet a tanuló a következő évfolyamba.
 Tanulmányai során a növendék két osztály anyagát egy év alatt is elvégezheti, vagy
indokolt esetben, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne, osztályát folytathatja.
 A tanuló képzési ideje alatt egy alkalommal - a tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt - évfolyamát megismételheti.
 A magasabb osztályba lépésnek formai feltételei: az érdemjegyeket, értékelést és a
mulasztások számát tartalmazó bizonyítványt és törzslapot a megfelelő záradékkal kell
ellátni.
8

AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS
FORMÁI

Az iskolai beszámoltatás során a tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet szabályozás
elvét érvényesítjük. A képzés sajátosságaiból fakadóan naprakész a főtárgy tanár
tájékozottsága a tanulók elméleti és gyakorlati fejlődéséről, az ismeretanyag
elsajátításának mértékéről. Szolfézs órákon fontos az írásbeli és a szóbeli számonkérés
egyensúlya.
Az ismeretek számonkérésének formái

8.1

Az évközi beszámoltatás formái:






Közös óra
Szóbeli felelet
Növendékhangverseny
Előadás, írásbeli beszámoló, témazáró dolgozatok (elméleti tárgyak)
Tanulmányi versenyek.

Az év végi számonkérés formái:







8.2

Beszámoló (félévkor)
Vizsga (tanév végén)
Koncert
Koncertvizsga
Nyilvános és zártkörű vizsga
Alapvizsga
Záróvizsga.
A tanulmányi vizsgaszabályzat hatálya

A vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik:
 osztályozó vizsgákra,
 művészeti alapvizsgákra,
 művészeti záróvizsgákra.
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Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira:
 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény vezetője
különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
8.3 A vizsgáztatás rendje
A vizsgarend a tanév munkarendjében kerül meghatározásra. Egy tanévben két alkalommal,
félévkor és év végén adnak számot tanulóink a megszerzett tudásukról. Félévkor közösórákat,
illetve tanszaki vizsgahangversenyeket rendezünk, melyek nyitottak a szülők számára is.
Tanév végén elméleti és gyakorlati tárgyból főtárgyi vizsgát, valamint egy kötelező tantárgyi,
vagy kötelezően választható tantárgyi vizsgát kell tenni. Év végén vizsgabizottság előtt zajlik
a hangszeres és elméleti vizsga, ezen kívül az elméleti tárgyakból írásbeli számonkérés is
lehetséges prezentáció formájában.
A „B” tagozatos tanulók tanévenként két alkalommal, félévenként adnak számot
előmenetelükről, hangverseny keretében.
A vizsgák beosztását az adott tanszak tanszakvezetője készíti el, egyeztetve a tanszak
tanáraival.
8.3.1 A vizsgák dokumentációja




jelentkezési lapok vizsgákra: művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga
vizsgajegyzőkönyvek minden vizsgáról
tanügyi dokumentációkban feltüntetett vizsgaeredmény: törzslap, napló, bizonyítvány

8.3.2 A vizsgatárgyak részei és követelményei






Hangszeres vizsga, magánének vizsga: tanévenként egy alkalommal május –június
hónapban beosztás szerint. A vizsga anyagát a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet - az
alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programjában megfogalmazottak
alapján a helyi tanterv tartalmazza. A vizsgákon a növendékeket a tanszak tanárai
hallgatják meg, és értékelik.
Szolfézs, zeneismeret, zenetörténet vizsga: tanévenként egy alkalommal, május
hónapban, beosztás szerint. A vizsga anyagát a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet - az
alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programjában megfogalmazottak
alapján a helyi tanterv tartalmazza. A vizsgákon a növendékeket a tanszak tanárai
hallgatják meg, és értékelik.
„B” tagozatos meghallgatások: tanévenként két alkalommal, január, május-június
hónapokban. Hangverseny keretében egy előadási darab, vagy koncertetűd kotta
nélküli bemutatása. A többi anyag (skála, etűd, darabok) a beosztás szerinti januári, ill.
év végi vizsgán. A vizsga anyagát a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet - az alapfokú
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művészetoktatás követelménye és tantervi programjában megfogalmazottak alapján a
helyi tanterv tartalmazza. A tanszaki
közösség értékel,
és határozza meg a
további emelt szinten való tanulás lehetőségét.
Művészeti alapvizsga:
Az alapfok befejező osztálya utáni, tanév végi vizsga.
Letétele feljogosít a továbbképző osztályok megkezdéséhez.
Szervezésére az alábbi törvényi rendelkezések az irányadóak:
o 2011. évi CXC. törvény - A nemzeti köznevelésről
o 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet - az alapfokú művészetoktatás
követelménye és tantervi programja.

 Művészeti záróvizsga:
A továbbképző IV. évfolyam záróvizsgája.
Szervezésére az alábbi törvényi rendelkezések az irányadóak:
o 2011. évi CXC. törvény - A nemzeti köznevelésről
o 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet - az alapfokú művészetoktatás
követelménye és tantervi programja.
A művészeti alap- és záróvizsga:
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. A vizsgára történő
bocsátást kiskorú tanuló esetében a szülőnek vagy gondviselőnek írásban kérelmeznie kell
április 30-ig. Amennyiben a tanuló az alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, a vizsgára
jelentkező tanulót nem lehet elutasítani.
A vizsga időpontjáról a szülőt, gondviselőt
értesíteni kell. A művészeti alapvizsga a zeneiskolai tanulmányok kiemelkedő eseménye, ezért
a körülményeknek, valamint a tanulók ruházatának az alkalomhoz illőnek kell igazodni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga
tantárgy tekintetében –a helyi tanterv tartalmazza.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény állítja
össze. Alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyen a tanuló a tantárgy tanításának
utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgát
tevő – „B” tagozatosok, illetve elméleti tanszakosok kivételével – szabadon választhat
írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. Elméleti tanszakosok számára mindhárom vizsgarész
kötelező. Gyakorlati vizsgát mindenkinek kell tenni.
 Előrehozott vizsga: az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára
előrehozott vizsga is szervezhető. Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga
az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói
jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes
vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga. Szolfézs
tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető.
 Javítóvizsga: főtárgyból és kötelező tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen
osztályzat esetén a tanuló augusztus 25. és szeptember 15. között javítóvizsgát tehet.
A javítóvizsga napját a tagintézmény-vezető állapítja meg, és az teszi
közzé.
A
javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit értesíteni
kell. Amennyiben a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a
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javítóvizsgán nem felelt meg, tanulmányait csak az
osztály
megismétlésével
folytathatja. A javítóvizsgát háromtagú
bizottság előtt kell megtartani. A
javítóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba.
A javítóvizsga nem nyilvános
és nem ismételhető meg.
 Összevont beszámoló: Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető
tanár együttes javaslata alapján a tagintézmény-vezető engedélyezheti, hogy a tanuló
a
tanév végén két, esetleg több osztály anyagából tegyen összevont beszámoló
vizsgát. Az összevont beszámolót a főtárgyi vizsgákkal egyidejűleg lehet tartani.
8.4

Az értékelés rendje

A tanuló teljesítményének értékelése, minősítése:
Osztályzatokat a tanulók bármely tanórán kaphatnak a szaktanároktól az órai munka, az
otthoni felkészülés illetve szereplések értékeléseként. Az osztályzatok a naplóban és az
ellenőrzőben szerepelnek. Szintén itt jelennek meg a havi osztályzatok és a féléves értékelés,
melyek a rendszeres munka minıségét és a szorgalmat jelzik a tanuló és a szülők számára.
Félévkor és évvégén a havi osztályzatok összegzéseként a tanár osztályoz. A zeneiskolai
beszámoltatás, számonkérés évenként két alkalommal félévben, és évvégén történik meg,
melynek eredményéről értesítőben, illetve bizonyítványban tájékoztatjuk a szülőket. A
hivatalos érdemjegyeket havonként és félévente az ellenőrzőben, évvégén pedig a zeneiskolai
bizonyítványban kapják meg a növendékek.
Az előképző osztályban szöveges, egyénre szabott érdemjegyekkel történik az értékelés:
 kiválóan teljesített
 jól teljesített
 megfelelően teljesített
 felzárkóztatásra szorul.
Az alapfok első osztályától osztályzatokkal, érdemjegyekkel történik az értékelés:
 5/jeles: a tantervi követelményeknek megbízhatóan eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a
tananyagot. A technikai követelményeket megoldja, és azokat zeneileg is alkalmazza.
Elméleti ismeretei is önállóságot mutatnak.
 4/jó: a tantervi követelményeknek csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget. A
tananyag alapvető részeit tudja, ismereteit a feladatok megoldásában is különösebb
nehézség nélkül alkalmazza.
 3/közepes: a tantervi követelményeknek több hibával tesz eleget. A tanterv alapvető
anyagát jól elsajátította, a lényegesebb kérdések megoldásában némi segítség mellett
elfogadható eredménnyel azokat alkalmazza. Munkáiban kisebb bizonytalanságot
mutat, amelyet a tanár segítségével tud kiküszöbölni.
 2/elégséges: a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a
továbbtanuláshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik.
Folyamatosan a tanár ellenőrzésre szorul.
 1/elégtelen: a tantervi követelményeknek nem tud eleget tenni, a minimumot sem tudja
elsajátítani.
A zenekar és kórus tantárgyakban az értékelés szöveges:
 kiválóan teljesített
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 jól teljesített
 megfelelően teljesített
 felzárkóztatásra szorul.
A tanulók szorgalmának értékelése:
 Példás: a szorgalma annak a tanulónak, aki órákon jelen van, felkészülten érkezik, a
tananyagot képességeihez mérten, a legjobb tudása szerint, pontosan tanulja meg. A
tanórán figyel és megpróbálja tanára utasításait megvalósítani. Fellépésekre
vállalkozik, és ott igyekszik a maximumot nyújtani.
 Jó: a szorgalma annak a tanulónak, aki rendszeres munkát végez, többnyire önállóan
készül az órákra, igyekszik a tanórán elvégezni a kitőzött feladatokat, szívesen
szerepel, de mindehhez némi biztatásra, unszolásra van szüksége.
 Változó: a szorgalma annak a tanulónak, akinek felkészülése rendszeresnek nem
mondható, tanulásában jobb és kevésbé eredményes időszakok váltják egymást.
Időnként nem jelenik meg a foglalkozásokon. Ha nem muszáj, nem vállal szereplést,
kissé érdektelen a tanórán kívüli programokkal szemben.
 Hanyag: a szorgalma annak a tanulónak, aki igen sok tanári segítséget igényel a
zenetanuláshoz, mert keveset gyakorol, gyakran hiányzik a zeneiskolából. Nem vállal
semmi pluszt, sőt, még a kötelező feladatait sem végzi rendesen.
8.5

A tanulók jutalmazásának és szorgalmának értékelési elvei

A kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga után. A kiemelkedő
eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni.
Az értékelés formái:
 Szóbeli és írásbeli dicséret a szaktanárok, a tagintézmény-vezető, vagy az
intézményvezető részéről év közben félév és év végén, mely utóbbiakat a főtárgyi
naplóba be kell jegyezni
 Az egész évben kiemelkedő teljesítményű tanulóink oklevelet, tárgyi jutalmat
kaphatnak tanév végén a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt.
9
9.1

A HELYI PEDAGÓGIAI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI
A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása

Két fontos feladatunk: az amatőr szinten muzsikálni tudók képzése és a zenei pályára való
felkészítés. Egyiket sem szabad a másik elé helyezni, de nem téveszthetjük szem elől, hogy
a zeneiskolás növendékeink kis hányada tanul csak tovább zenei pályán. Ezt figyelembe
véve kell a zeneoktatásunk tartalmát, munkafolyamatait kialakítanunk.
9.1.1 Az előképző évfolyamok pedagógiai feladatainak megvalósítása
A kezdők tanításánál pedagógusaink fontosnak tartják a türelmes, aprólékos, de ezzel
együtt az érdeklődést felkeltő tanári munkát, hozzáállást. A tanítás során a gyermekdalok,
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népdalok kapják a főszerepet. A fokozatosság elvének betartásával, a játékosságot szem előtt
tartva fejlesztjük a kottaolvasási képességeket a hangszertechnikai tudást. Az előrehaladás
üteme, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével megalapozzuk az alapkészségek
elsajátítását.
9.1.2 Az alapfokú évfolyamok pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alapfok évfolyamain meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által
meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a tanterv elveiből
következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. A növendékek is alkotó részeseivé
válnak a tanítás - tanulás folyamatának.
Igyekszünk a tanulók többségének tudását olyan szintre fejleszteni, hogy képesek legyenek
amatőr kamaraegyüttesekben vagy zenekarban való muzsikálásra. A zenei pályát választó,
arra alkalmas növendékeket felkészítjük a közép-, esetleg felsőfokú intézményekben való
továbbtanulásra. Növendékeinket rendszeres, céltudatos munkára szoktatjuk, amely fejleszti
önállóságukat, melynek eredményeként napi szükségletté válik a muzsikálás. Olyan elérhető
célokat állítunk eléjük, amelyek reálisak, összhangban vannak életkori sajátosságaikkal,
amelyek sikert, örömöt hoznak számukra és ez által újabb sikerek elérésére sarkallják őket.
9.1.3 A továbbképző évfolyamok pedagógiai feladatainak megvalósítása
A továbbképző évfolyamain formáljuk tanulóink ízlését, kibontakoztatjuk zenei
fantáziájukat, fejlesztjük művészi készségeiket. A zene szeretetére való nevelés által
hangverseny és – operalátogató közönséggé, aktív, társas muzsikálóvá formáljuk őket. Olyan
szakmai tudást, az ismeretek magasabb műveleti szintű alkalmazását igyekszünk átadni nekik,
hogy az iskolarendszerünkből kilépve önálló zenei alkotásra képes emberekké váljanak.
9.2

Az iskola képzésének struktúrája, tantárgyai, tantervek
Tantárgy
Furulya
Fuvola
Oboa
Klarinét
Szaxofon
Trombita
Harsona
Vadászkürt
Tenorkürt
Tuba
Gitár
Hegedű

Előképző
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Évfolyamok száma
Alapfok
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Továbbképző
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Brácsa
Gordonka
Zongora
Ütő
Magánének
Népi hegedű
Jazz-trombita
Számítógépes zene

1
4
4
2
6
4
2
6
4
2
6
4
1
6
2
6
4
6
4
4
Elmélet és egyéb főtárgyak
Szolfézs
2
6
4
Zeneelmélet
2
4
Kamarazene
2
4
Kötelező és választható tárgyak
Kötelező, vagy kötelezően választható tárgyak
Választható tárgyak
Szolfézs
Szolfézs
Zongora
Zongora
Kamarazene
Kamarazene
Zeneismeret
Zeneismeret
Zeneirodalom
Zeneirodalom
Zenekar:
Zenekar:
- fúvós
- fúvós
- vonós
- vonós
gitár
gitár
- ifjúsági bigband
- ifjúsági bigband
Kórus
Kórus
Második hangszer
Második hangszer

A 3/2011 (I. 26.) NEFMI rendelet mellékletében, illetve a 27/1998 (VI. 10.) MKM
rendelet 2. mellékletében rögzített tanterveket - módosítás nélkül átvették a tanszakok
az alábbi tantárgyak esetén:
 oboa
 fagott
 harsona, tenorkürt, baritonkürt
 klarinét
 magánének
 szaxofon
 tuba
 zeneelmélet
 zeneismeret
 zenetörténet-zeneirodalom
 jazz-gitár
 jazz-trombita
 számítógépes zene
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A tanszakok a helyi sajátosságokra való alkalmazással, az egyes tantárgyak minimális
követelményeinek megfogalmazásával, kiegészítésével fogadja el helyi tantervként az
alábbi hangszerek osztályainak programját:
9.2.1 Furulya tanterv
Jelen helyi tantervben „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” az
irányadó a furulya szakon tanuló növendékek részére.
A tantárgy sajátosságai, céljai
A furulya hangszerre jellemző, hogy más fúvós hangszerek előkészítő, megalapozó stúdiuma
is. A legtöbb növendék igényli, hogy 1-2 évnyi furulya tanulás után egyéb fa- vagy rézfúvós
hangszeren folytassa tanulmányait.
Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak hangszert váltani, javasoljuk, hogy a továbbiakban
jobb minőségű Aulos gyártmányú vagy jobb minőségű fa hangszeren (Schneider, Yamaha)
folytassák tanulmányaikat. 3-4. évtől a tantervnek megfelelően javasoljuk az altfurulya
bevezetését.
Cél:







A helyes légzéstechnika elsajátítása,
Az igényes hangindítás kialakítása,
A hangszerkezelés tökéletesítése, finomítása (skálák, ujjgyakorlatok),
Megismerkedés a furulya család többi tagjával,
A kamarazenélés előtérbe állítása,
Széleskörű hangszeres és zenei ismeretek megszerzése.

Beiskolázás
A furulya szakra jelentkező gyermekeket az általános iskola 1. évfolyamától kezdve vesszük
fel. A beiskolázás feltételei: megfelelő fokú manuális készség, valamint a szükséges szellemi
és fizikai adottságok megléte.
A „B” tagozatra kerülés lehetőségét legkorábban a 2. évfolyam évvégi beszámolóján tett
bizottsági javaslat alapján döntjük el, ha a tanuló minimum 10 éves életkorú.
Tananyag és irodalom
A tantervi program által kínált bőséges irodalomjegyzék lehetőséget kínál a zeneirodalom
teljes vertikumának áttekintésére, a különféle zenei stílusok, korszakok megismertetésére a
furulya szakon tanulók számára.
A beszámoltatás módja, követelmények
A beszámolók félévkor nyilvános tanszaki koncert, közös óra formájában, évvégén: vizsga
formájában történik.
A beszámoló anyagának tematikája:
 Skála (2. évfolyamtól),
 Etűd a 2. évfolyamtól. (HEK, ill.1. osztályban helyettesíthető szóló gyermek vagy
népdal, népdalcsokorral),
 1-2 igényes gyakorlat a tanév anyagából,
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 Zongorakíséretes előadási darab lehetőség szerint kotta nélkül.
A 2. évfolyamtól a kamarazenélés is előtérbe kerül (duók, triók stb.), így ezekkel bővülhet,
színesedhet a beszámolók anyaga.
9.2.2 Fuvola tanterv
A tantárgyi tanterv alapja a Nemzeti Erőforrás Miniszter által kiadott „1-2. melléklet a
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelethez.
A fuvola tanítás feladatai






A helyes légzés kialakítása,
a kifejező fuvolahang elsajátítása,
a helyes hangszertartás kialakítása,
a biztonságos hangszerkezelés kialakítása,
rendszerezett zenei ismeretek átadása.

Ismertesse meg a növendékkel:
 a fuvola történetét,
 a hangszer irodalmát,
 a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát.
Tudatosítsa:
 a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód együttes használatát
 a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit,
 a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit,
 a kottahű játék pontos betartását.
Fejlessze a növendék zenei képességeit:
 hangszeres technikáját,
 improvizációs tevékenységét
 lapról játszási készségét.
A tantárgy sajátosságai, céljai







a fuvolista növendékek létszámának emelése,
a minőségi munka fejlesztése,
a kamaramuzsikálás előtérbe helyezése,
a fúvószenekari munkára való felkészítés,
a megyei, regionális és országos versenyeken való részvétel
a hangszerpark folyamatos karbantartása, bővítése.

Beiskolázás
Az „A” tagozat 1. osztályának megkezdését az általános iskola 3. osztályában látjuk
indokoltnak és megalapozottnak. Kivételes esetben 2. osztályos tanuló is megkezdheti a
zeneiskola 1. osztályát.
A beiskolázás feltételei:
21

Helyi tanterv
Liszt Ferenc Zeneiskola



megfelelő egészségi állapot,
a hangszer tanulásához szükséges szellemi és fizikai adottságok megléte.

„B” tagozatra kerülés feltételei:
A „B” tagozatra kerülés lehetőségét legkorábban a második évfolyam év végi beszámolóján
tett bizottsági javaslat alapján döntjük el.




átlagot meghaladó zenei tehetség,
kiváló hangszeres adottságok,
kitartó szorgalom.

Tananyag és irodalom
Nemzeti Erőforrás Miniszter által kiadott „1-2. melléklet a 27/1998. (VI. 10.) MKM
rendelethez" bőséges anyagot kínál etűd-, előadási- és kamaradarabok tekintetében. Ennek
megfelelően a javasolt tananyaghoz rendelt kották listája a növendékek és pedagógusok
igénye, illetve az aktuális megjelenések függvényében bővülhet.
A beszámoltatás módja, anyaga
Az „A” tagozaton azon 6. osztályt befejező tanulók, akik a továbbképző első osztályában
kívánnak tovább haladni alapvizsga letételére kötelezettek.
A beszámolók félévkor a) közös óra, félévi meghallgatás formában, évvégén: b) vizsga,
koncertvizsga formában történik.
Évfolyam
Előképző
évfolyam
ok

1. osztály

2. osztály

3. osztály

Félév
két gyermekdal vagy
magyar népdal
lehetőleg kotta nélkül

Év vége
Bántai – Sipos: Fuvola
ABC gyermekdalok, vagy
ennek megfelelő szintű
darabok
a tanult hangterjedelem
minél teljesebb
használatával
egy gyakorlat
egy szabadon választott
egy gyermek- vagy
skála (staccato, legato) csak
népdal, vagy zongora alapskála
kíséretes darab
egy gyakorlat, etűd
lehetőleg kotta nélkül egy zongorakíséretes darab
lehetőleg kotta nélkül
egy gyakorlat
egy skála
egy zongorakíséretes két különböző karakterű
előadási darab
gyakorlat, etűd
lehetőleg kotta nélkül egy előadási darab
lehetőleg kotta nélkül
egy gyakorlat
egy skála (mint félévkor)
egy előadási darab
két különböző karakterű
lehetőleg kotta nélkül gyakorlat, etűd

„B” tagozat

egy szabadon választott
skála (tercmenet is),
két különböző karakterű
gyakorlat
egy előadási darab kotta
nélkül
egy szabadon választott
skála (tercmenet, h. hangzat
felbontás is),
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egy előadási darab
lehetőleg kotta nélkül
4. osztály

egy gyakorlat
egy skála
egy előadási darab
két gyakorlat, etűd
lehetőleg kotta nélkül egy előadási darab
lehetőleg kotta nélkül

5. osztály

egy gyakorlat
egy skála + variációi
egy előadási darab
két gyakorlat, etűd
lehetőleg kotta nélkül egy előadási darab
lehetőleg kotta nélkül

6. osztály

egy etűd
egy tételpár vagy
kamaramű, vagy
előadási darab
lehetőleg kotta nélkül

7. osztály

egy etűd
egy tételpár vagy
kamaramű, vagy
előadási darab
lehetőleg kotta nélkül

8. osztály

9. osztály

10.
osztály

egy skála + variációi
egy etűd
egy szonáta tételpár, vagy
kamaramű
egy előadási darab
lehetőleg kotta nélkül

egy skála,
egy etűd
egy szonáta tételpár, vagy
kamaramű
egy előadási darab
lehetőleg kotta nélkül
egy etűd
egy skála,
egy tételpár vagy
egy etűd
kamaramű, vagy
egy szonáta tételpár, vagy
előadási darab
kamaramű
lehetőleg kotta nélkül egy előadási darab
lehetőleg kotta nélkül
egy etűd
egy etűd
egy tételpár vagy
egy szonáta tételpár vagy
kamaramű, vagy
kamaramű
előadási darab
egy előadási darab
lehetőleg kotta nélkül lehetőleg kotta nélkül
egy etűd
egy tételpár vagy
kamaramű, vagy

egy skála,
egy etűd
egy szonáta tételpár vagy

két különböző karakterű
gyakorlat,
egy előadási darab kotta
nélkül
egy szabadon választott
skála (duplanyelvvel is),
két különböző karakterű
gyakorlat,
egy előadási darab kotta
nélkül
egy szabadon választott
skála (alap + hármashangzat
+ felbontás + tercmenet),
egy gyakorlat,
egy szonáta tételpár,
egy előadási darab kotta
nélkül
Egy szabadon választott
skála + variációi,
egy etűd,
egy szonáta tételpár vagy
kamaramű,
egy előadási darab kotta
nélkül
egy skála,
egy etűd
egy szonáta tételpár vagy
kamaramű
egy előadási darab kotta
nélkül
egy skála
egy etűd
egy barokk szonátatételpár,
vagy kamaramű,
egy előadási darab kotta
nélkül
egy skála,
egy etűd
egy barokk szonáta tételpár
vagy kamaramű,
egy előadási darab, vagy
egy XX. századi mű kotta
nélkül
egy skála,
egy etűd,
egy barokk szonáta tételpár
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előadási darab
kamaramű
lehetőleg kotta nélkül egy előadási darab
lehetőleg kotta nélkül

vagy kamaramű,
egy előadási darab, vagy
egy XX. századi mű kotta
nélkül

Vizsgák értékelése:
- osztályzattal.
A művészeti alapvizsga követelményei
„A” tagozat:
 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű,
 Egy barokk szonátatétel, vagy Járdányi Pál: Szonatina egy tétel
 Egy előadási darab, vagy kamaramű.
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat:
 Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű,
 Egy barokk szonáta tételpár,
 Egy karakterdarab.
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
A művészeti záróvizsga követelményei
„A” tagozat:
 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű,
 Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű,
 Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű, vagy kamaramű.
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaraművek kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat:
 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű,
 Egy barokk szonáta két tétele,
 Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű, vagy kamaramű,
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaraművek kivételével kotta nélkül kell játszani.
Egyéb
A hangszeres előkészítő osztályokban a képességek kibontakoztatására és a készségek
felmérésére fektetjük a hangsúlyt, nem pedig az elvégzett anyag mennyiségére.
A közép –és főiskolai tanulmányok mellett hangszert tanuló – növendékek oktatásában sokkal
több kompromisszumra van szükség, így ez a munka nem tudna meglenni egy merev tantervi
követelményrendszerben.
5. osztálytól a kötelezően választható tárgyak között nagyobb lehetőséget adunk a
kamarazenélésre és a zenekari munkára.
Az AMKTP-ban a „Tárgyi feltételek” fejezetből folyamatos szükséglet:





jól hangolt zongora v. pianino,
teljes alakot visszaadó tükör,
jól felszerelt, folyamatosan gyarapított könyv-, kotta- és lemeztár.
a fuvolapark bővítése.
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9.2.3 Trombita tanterv
A helyi tantervet a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet és a 2. melléklet alapján állították össze
az iskola rézfúvós tanárai.
A tantárgy intézményi sajátosságai, céljai
Rézfúvós tanszakunk az elmúlt évek során sokat fejlődött. Létszámára jellemző az állandóság;
bár voltak lemorzsolódások, de minden évben vannak újabb jelentkezők. Célunk, hogy a
trombita szakos növendékek minél előbb a fúvószenekar aktív tagjai legyenek amellett, hogy
szólistaként is kell helyt állniuk iskolánkban.
Célok:
 a tantervi követelmének teljesítése,
 a tantervben felsorolt kották bővítése,
 a hangszerállomány folyamatos karbantartása és felújítása, bővítése,
 a növendékek szerepeltetése, iskolai és azon kívüli rendezvényeken, szóló,
kamarazene és zenekari koncerteken, versenyeken,
 a növendékek létszámának bővítése.
Beiskolázás
A tanulás legeredményesebb módjának azt tartjuk, ha a tanuló 8-10 éves korában kezdi el a
hangszer tanulását. Ha fizikuma és fogazata alkalmassá teszi, akár 7 éves korában is
elkezdheti a hangszeres előképző évfolyamot.
A beszámoltatás módja
Az "A" tagozaton azon 6. osztályt befejező tanulók, akik a továbbképző első osztályában
kívánnak tovább haladni alapvizsga letételére kötelezettek.
A beszámolók:
a) félévkor: félévi meghallgatás
b) év végén: vizsga formában történik.
Követelmények
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
Ismerje a növendék
 a helyes test- és hangszertartást,
 a helyes légzéstechnikát,
 a hangszere múltját, irodalmát,
 a dúr és a moll hangszereket 4, 4d előjegyzéséig,
 a tanult előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat.
Legyen képes
 a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére,
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az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi
gyakorlatok segítségével.
a birtokolt hangterjedelmen belül kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta intonáció
megtartásával,
a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására,
a tanult darabok stílus hű megszólaltatására,
skálázni egy oktávon keresztül.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
 egy dúr és egy moll skála,
 Clodomir: Trombitaiskola, vagy Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola megfelelő
kötete, Sigmunk Hering: Forty Progressive Etudes for Trumpet megfelelő gyakorlatai.
 Tudásának megfelelő előadási darab.
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
Legyen képes a növendék
 az előforduló légzéstechnika és funkcionális problémák korrigálására a mindennapi
gyakorlatok segítségével,
 a birtokolt hangterjedelmen belül kiegyenlített és kifejező hang elérésére,
 a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására,
 önálló hangolásra,
 a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására,
 skálázni,
 az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjén megfelelően,
kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A növendék rendelkezzék megfelelő állóképességgel.
Ismerje a hangképzés folyamatát.
Legyen képes a tudatos légzéstechnika alkalmazására.
Tudja
- az ajak-, a nyelv- és a manuális technika alapjait,
- skálázni.
Tanagyag
Az egy év alatt az elvégzendő tananyag a tanuló képességeinek, szorgalmának megfelelően
„A” tagozaton kb. 20-30 gyakorlat és 2 előadási darab „B” tagozaton 30-40 gyakorlat és 2-3
előadási darab.
A zenei agyag évfolyamba sorolását ne tekintsük merev rendszernek. Ez inkább egy
katalógusszerű útmutatást kíván nyújtani a felhasználó zeneművek nehézségei fokáról.
Értékelés
Kötelező tárgy esetén félévkor közös óra, félévi meghallgatás.
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Év végén tanszaki vizsga a tantervi követelményeknek megfelelően osztályzattal értékelve,
figyelembe véve az egyéni adottságokat.
Választható tárgy esetén az értékelés szóbeli útmutatás alapján történik.
ALAPFOK „A” és „B” tagozat
1. évfolyam
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
A hangszer felépítése, részei.
Az egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek.
Nyújtópont és fél érték mellett.
Módosítójelek.
A 4/4-es, 2/4-es, 3/4-es ütem.
Az előforduló hangok fogásai.
Memóriafejlesztés: gyermekdalok, népdalok, és az előadási darabok megtanulása kotta nélkül.
A helyes testtartás, hangszertartás kialakítása.
A helyes szájtartás kialakítása ajakrezgés és fúvókázás segítségével.
A hangindítás megalapozása.
A legato játékmód alapjainak elsajátítása, szekundkötések (ajakrezgéssel, fúvókával,
hangszerrel).
Minimális követelmény
Legyen képes a birtokolt hangterjedelmen belül a tanult ritmusérzéket tartalmazó gyakorlat
egészséges, szép hangon való eljátszására.
Hangterjedelem a kis a-tól egyvonalas a-ig.
Felhasznált irodalom
Mindennapi gyakorlatok
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. (6, 16, 42, 63,)
Etűdük:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.
Colin: Trombitaiskola kezdőknek
Előadási darabok:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.
Susato: Rondo (Trombitamuzsika)
A tanszaki meghallgatás anyaga
1 gyakorlat
1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
1 gyakorlat
1 előadási darab.
2. évfolyam „A”
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
Nyújtópont a negyed és a nyolcad érték mellett, valamint a szinkópa.
A magyar népdal jellemzői, formái, valamint a dalforma (ABA).
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A testtartásban és hangszertartásban előforduló hibák korrigálása.
A rekeszlégzés gyakorlása.
Az egészséges, szép hang létrehozása, a változó sebességű hangindítás megalapozása
(nyolcad)
A természetes kötések megalapozása.
A dinamikus árnyalás alapjai.
Minimális követelmény
A növendék legyen képes nyolcadokat tartalmazó gyakorlatok eljátszására.
Hangterjedelem a kis g-től a kétvonalas c-ig.
Felhasznált irodalom
Mindennapi gyakorlatok
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. (81/a, b, c, d, a 100/a gyakorlat mintájára,
minden fekvésben)
Skálák
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. (skálatanulmányok)
Colin: Skálatanulmányok
Etűdük:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola
Colin: Trombitaiskola
Előadási darabok:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.
A tanszaki meghallgatás anyaga
1 gyakorlat
1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
1 skála első képlete,
1 gyakorlat
1 előadási darab.
2. évfolyam „B”
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
Lásd az „A” tagozatnál.
Minimális követelmény
Az „A” tagozat követelményein felül:
- hangterjedelem a kis g-től a kétvonalas d-ig,
- hangsorok, terclépések, hármashangzatok a megadott hangterjedelmen belül.
Felhasznált irodalom
Lásd az „A” tagozatnál.
A tanszak meghallgatás és a félévi beszámoló anyaga
2 gyakorlat
1 előadási darab.
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Az év végi vizsga anyaga
1 skála első három képlete (a, b, c),
1 gyakorlat
2 különböző előadási darab.
3. évfolyam „A”
Minimális követelmény
A növendék legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására.
Hangterjedelem a kis g-től a kétvonalas d-ig.
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 2 #, 2 b előjegyzésig.
Felhasznált irodalom
Mindennapi gyakorlatok
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (I-XII. gyakorlat)
Davidson: Befújási gyakorlatok
Qvique, Rolf: ASA Methode
Skálák
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. (skálatanulmányok)
Etűdük:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.
A tanulmányok válogatva, a követelményeknek, valamint a tanuló képességének és szorgalmának megfelelően
kell gyakorolni.

Előadási darabok:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.
Krumper: Téma és variációk egy Ph. E. Bach-témára
Trombitamuzsika: Hammerschmied: Csókdal
Susato: Rondo és saltarello
Bogár: Régi magyar táncok
A tanszaki meghallgatás anyaga
1 gyakorlat
1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
1 skála első képlete,
1 gyakorlat
1 előadási darab.
3. évfolyam „B”
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
Lásd az „A” tagozatnál.
Minimális követelmény
Az „A” tagozat követelményein felül:
- kvint- és kvartkötések,
- hangterjedelem a kis g-től a kétvonalas d-ig,
- hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül 2#, 2 b előjegyzésig.
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Felhasznált irodalom
Lásd az „A” tagozatnál.
A tanszak meghallgatás és a félévi beszámoló anyaga
2 gyakorlat
1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
1 skála első három képlete (a, b, c),
1 gyakorlat
2 különböző előadási darab.
4. évfolyam „A”
Minimális követelmény
A növendék legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására.
A hangterjedelem kibővítése a kis fisz-től a kétvonalas e-ig.
Hangsorok, terclépések, hármas hangzatok egy oktávon keresztül, 3 #, 3b előjegyzésig.
Felhasznált irodalom
Mindennapi gyakorlatok
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (I-XVII. gyakorlat)
Skálák
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (skálatanulmányok)
Etűdük:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (51-ig)
Szilágyi Pálma: Kökényessy Miklós: Kürtiskola I.
Sigmund Hering: Forty Progressiv Etudes for Trumpet.
Colin: Trombitaiskola
Előadási darabok:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II.
Bach: Ária
Fitzgerald: Angol szvit
Telemann: Szvit (1. és 2.)
A tanszaki meghallgatás anyaga
1 gyakorlat
1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
1 skála
1 gyakorlat
1 előadási darab.
4. évfolyam „B”
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
Lásd az „A” tagozatnál.
Minimális követelmény
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Az „A” tagozat követelményein felül:
- ujjgyakorlatok megalapozása,
- a természetes kvint-, kvart- kötések,
- a hangterjedelem kibővítése a kis fisz-től a kétvonalas e-ig,
- a hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül 3 #, 3b
előjegyzésig.
Felhasznált irodalom
Lásd az „A” tagozatnál.
A tanszak meghallgatás és a félévi beszámoló anyaga
2 gyakorlat
1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
1 skála első három képlete (a, b, c),
1 gyakorlat
2 előadási darab.
5. évfolyam „A”
Minimális követelmény
A növendék legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb, differenciáltabb technikát
kívánó gyakorlat eljátszására.
A hangterjedelem kialakítása a kis fisz-től a kétvonalas f-ig.
Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 2 #, 2b előjegyzésig, terclépések,
Hármashangzat-felbontása (I,IV,V) hangköztanulmányok.
Felhasznált irodalom
Mindennapi gyakorlatok
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II-III.
Skálák
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (skálatanulmányok)
Etűdük:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II.
Szilágyi Pálma: Kökényessy Miklós: Kürtiskola
Sigmund Hering: Forty Progressiv Etudes for Trumpet.
Colin: Trombitaiskola
A tanszaki meghallgatás anyaga
1 gyakorlat
1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
1 skála első képlete,
1 gyakorlat
1 előadási darab.
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5. évfolyam „B”
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
Lásd az „A” tagozatnál.
Minimális követelmény
Az „A” tagozat követelményein felül:
- a növendék legyen képes két különböző karakterű előadási darab stílusos eljátszására,
- egyszerű díszítések és trillák,
- kvint-, kvart- kötések összekapcsolása,
- a hangterjedelem kialakítása a kis fisz-től a kétvonalas a-ig,
- dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül 3 #, 3b előjegyzésig
- terclépések, hármashangzat-felbontások (I, IV, V), hangköztanulmányok.
Felhasznált irodalom
Lásd az „A” tagozatnál.
A tanszak meghallgatás és a félévi beszámoló anyaga
2 gyakorlat
1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
1 skála első négy képlete (a, b, c, f),
1 gyakorlat
1 barokk szonáta lassú és gyors tétele,
1 más stílusú előadási darab.
6. évfolyam „A”
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
Egyoktávos skála ismerete.
A légzés és a levegővétel terén eddig tanultak következetes alkalmazása a gyakorlatban.
A birtokolt hangterjedelem belül szép, kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció
kialakítása, könnyed fúvástechnika birtokolása.
A technikai jellegű gyakorlatok megoldása.
Minimális követelmény
Tudásszintjének megfelelő előadási darab, vagy etüd előadására.
Tudásszintjének megfelelő technikai gyakorlatok.
A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas g-ig.
Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig.
Felhasznált irodalom
Mindennapi gyakorlatok
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombita II, III, válogatva
Stamp: Warn Ups + Studies (válogatva)
Davidson: Befúvási gyakorlatok
Skálák
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola IV. (skálatanulmányok 6 képletben)
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Etűdük:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II, III, IV – válogatva.
Sigmund Hering: Forty Progressiv Etudes for Trumpet.
Előadási darabok:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II, III, IV.
Tudás szintek megfelelően
Egyéb darabok.
Bogár: Trombita muzsika
A tanszak meghallgatás és a félévi beszámoló anyaga
1 gyakorlat
1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
1 skála első képlete,
1 gyakorlat
1 előadási darab.
6. évfolyam „B”
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
Lásd az „A” tagozatnál.
Minimális követelmény
Az „A” tagozat követelményein felül:
- az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása, fokozott figyelemmel a helyes
funkcióra, szép hangra.
- a hangterjedelem kibővítése a kétvonalas g-ig,
- dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül
Felhasznált irodalom
Lásd az „A” tagozatnál.
A tanszak meghallgatás és a félévi beszámoló anyaga
2 gyakorlat
1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
1 skála,
1 gyakorlat
1 más stílusú előadási darab.
TOVÁBBKÉPZŐ „A” ÉS „B” TAGOZAT

7-10. évfolyam „A”
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
A hat zeneiskolai évfolyamban elsajátított készségek megőrzése, fejlesztése. A légzés és
levegővezetés terén eddig tanultak elmélyítése, következetes alkalmazása, az előforduló hibák
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korrigálása. A hangterjedelem további fejlesztése fokozott figyelemmel a szép hangra és a
tiszta intonációra. A további hangszeres fejlődés mellett a zenei műveltség elmélyítése, a
zenélési kedv ébrentartása. A kamarazenélés és a zenekari játék előtérbe helyezése. A
hangszeres készséget fejlesztő anyagot a zeneiskolai anyagra építve, az ott elmaradottakat
pótolva kell végezni.
Minimális követelmény
Az alapfokon tanultakon kívül:
- díszítések,
- rövid előke, dupla előke,
- trilla előkével, utókával
Felhasznált irodalom
Mindennapi gyakorlatok
Stamp: Warn Ups
Skálák
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola III-IV. (egyoktávos,
skálatanulmányok)
Arban: Skálatanulmányok
Egyéb skálák
Etűdük:
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II, III, IV.
Arban: Trombitaiskola
Clodomir: Etűdök I.
Sigmund Hering: Forty Progressiv Etudes for Trumpet.
Előadási darabok:
A szaktanár válogasson a növendék tudásszintjének megfelelően.
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II, III, IV.
Magyar szerzők előadási darabjai trombitára
Bogár: Trombita muzsika
Stb.

hatképletes

A tanszak meghallgatás és a félévi beszámoló anyaga
1 gyakorlat
1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
1 skála első képlete,
1 gyakorlat
1 előadási darab.
7-10. évfolyam „B”
A továbbképző „B” tagozat növendékei számára a zeneművészeti szakközépiskolai tantervben
megfogalmazott követelmények az irányadók.
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Javasolt értékelési mód
A tanuló teljesítményének mérhetőségi formái: évközi munka, tanszaki meghallgatás, közös
óra, beszámoltatás, vizsga. „A” tagozaton évenként egy tanszaki hangversenyt, év végén
vizsgát javasoljuk. „B” tagozaton félévenként legalább két nyilvános szereplést, félévkor
beszámolót, év végén vizsgát javasoljuk. A növendék előmenetelének értékelése – a havi
érdemjegeken kívül – évi két alkalommal kerül sor. Az osztályzatokat az egész évi munka
figyelembevételével a szaktanár állapítja meg. Ha bármilyen elfogadható ok miatt a növendék
a beszámolón nem vett rész, osztályzatát évi munkájának alapján a hangszeres tanár állapítja
meg.
Alapvizsga
A követelményszint meghatározásánál elsődleges célunk az intézményi fúvószenekar
utánpótlásának biztosítása.
Ennek érdekében a vizsgák szintjét a következőképpen kívánjuk meghatározni:
„A” tagozat:
- Egy skála egy oktávon hátom képlettel (Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombiotaiskola
I, II. kötet válogatva)
- Egy etűd (Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombiotaiskola I. kötet második rész, II.
kötet első két rész, Perényi: 248 etűd trombitára 1-90-ig)
- Egy előadási darab (Krieger: Menuett, Csajkovszkij: Régi francia dal,
Mammerschmidt: Csókdal, Petrovics: Osztopáni malomárok, Bogár: Két régi magyar
tánc)
„B” tagozat:
- Egy skála három képlete (Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombiotaiskola II. harmadik
részből válogatva)
- Egy etűd (Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombiotaiskola II. harmadik részéből,
Sigmund Hering: I. kötet 5-15-ig, Perényi: 248 etűd trombitára 50-100-ig válogatva)
- Egy előadási darab (H. Purcell: Trombitaszó és Ária, L. Mpzart: Bourrée, Telemann:
Allegretto, Sugár: Dal és Tánc, Tornyos: Scherzo)
Záróvizsga
„A” tagozat:
- Egy másfél oktávos skála első képlete
- Egy etűd (Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombiotaiskola II. kötet válogatva, Sigmund
Hering: I. kötet 15-40-ig válogatva, Perényi: 248 etűd trombitára 100-248-ig
válogatva)
- Egy előadási darab (B. Fitzgerald: Angol szvit – egy lassú és egy gyors tétel, G. P.
Telemann: Szvit No. 1. egy lassú és egy gyors tétel, Székely: Rondino nehézségi
szinten)
„B” tagozat:
- Egy másfél oktávos skála öt képletben
- Egy etűd (Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombiotaiskola III, IV. kötet válogatva,
Clodomir: Petrits Exercices 1-29., Arbon: Trombitaiskola – ritmustanulmányok,
egyszerű díszítések)
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Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Baldessori: B-dúr szonáta, Telemann: F-dúr szonáta,
Albinoni: F-dúr Koncert I, II. tétel, egy modern mű: Tornyos: Szonatina nehézségi szinten.)
9.2.4 Vadászkürt tanterv
A növendékek egy kis létszáma választja a vadászkürt hangszert, ezért legfontosabb feladat a
tanszak kiegészítése, a megfelelő növendéklétszám kialakítása. Ezt segíti a megfelelő
mennyiségű, méretű és minőségű hangszerek biztosítása, azok karbantartása.
Célok





tehetséggondozás, minőségfejlesztés,
a vadászkürt népszerűsítése,
folyamatos részvétel növendék- és egyéb hangversenyeken, rendezvényeken,
aktív társas zenélés, rézfúvós kamaracsoportok létrehozása.

Követelmények
A Minisztérium által kiadott tantervi követelmények megvalósíthatóak, a helyi
sajátosságokhoz igazíthatók.
Tananyag
A zenei anyag kiválasztását és mennyiségét mindenkor a tanuló fizikai fejlettsége, technikai
tudása, muzikalitása, zenei érettsége határozza meg.
ALAPFOK „A” és „B” tagozat
1. évfolyam
A hangszerkezelés fejlesztése
Az előképzőben jól megalapozott funkciók továbbfejlesztése:
- helyes test- és hangszertartás,
- szájtartás, a fúvóka helyének kialakítása,
- a helyes légvezetés megalapozása,
- a nyelvtechnika megalapozása.
Hangterjedelem c1-g1-ig.
A kifejező, szép kürthang továbbfejlesztése.
A félévi meghallgatás anyaga
- C-dúr skála,
- 2 különböző stílusú gyakorlat
- 1 előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
- C-dúr, a-moll skála,
- 2 különböző stílusú gyakorlat
- 1 előadási darab.
Minimális követelmény
Játék szép kürthangon c1-a1-ig.
Hangindítás.
Az ujj., nyelv- és légzésvezetés-technika összehangolása.
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1 kantiléna, 1 gyakorlat és 1 előadási darab eljátszása.
Felhasznált irodalom
Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB)
Varassdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.
2. évfolyam „A”
A hangszerkezelés fejlesztése
Helyes test- és hangszertartás.
A helyes légzés gyakorlása, elsajátítása.
A helyes légzésvezetés, nyelv- és manuális technika fejlesztése, összehangolása, különböző
hangindítások elsajátítása más – más tempóban.
Kifejező, szép kürthang kialakítása c1-b1-ig.
Kötés- és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain.
A játék fejlesztése a kantilénákon keresztül.
Skálák játszása különböző képleteken a meglévő hangterjedelmen belül.
Az intonációs készség fejlesztése.
Zenei stílusismeret kialakítása szemelvényeken keresztül.
Nyilvános szereplés félévenként alkalommal.
A félévi meghallgatás anyaga
- skála, különböző skálaképletekkel,
- 1 gyakorlat (különböző karakterű szerelvények),
- előadási darab.
Az év végi vizsga anyaga
- skála, különböző skálaképletekkel,
- 1 kantiléna,
- 1 gyakorlat
- 1 különböző karakterű darab.
Minimális követelmény
Játék szép kürthangon c1-b1-ig.
Portato, tenuto hangindítás.
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain.
1 kantiléna, 1 gyakorlat és 1 előadási darab eljátszása.
Felhasznált irodalom
Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB)
Varassdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.
2. évfolyam „B”
A hangszerkezelés fejlesztése
Hangterjedelem: g-b1-ig.
Dúr, és összhangzatos moll skálák, különböző skálaképletekkel.
Nyilvános szereplés félévenként 1 alkalommal: a darabokat zongorakísérettel kell előadni.
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Meghallgatás
Félévenként 1-1 „B” tagozatos meghallgatás.
Anyaga:
- 2 kantiléna - 2 különböző gyakorlat.
3. évfolyam „A”
A hangszerkezelés fejlesztése
A funkciók ellenőrzése, a hibák javítása a mindennapi gyakorlatok segítségével.
A rekeszlégzés gyakorlása. A helyes légvezetés, nyelv- és manuális technika fejlesztése,
összehangolása.
Kifejező, szép kürthang kialakítása g-b1-ig.
Kötés- és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain.
A játék fejlesztése a kantilénákon keresztül.
Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő
hangterjedelmen belül. Zenei stílusismeret kialakítása szemelvényeken keresztül.
Nyilvános szereplés félévenként alkalommal.
Társas zenélés: kánonok, egyszerűbb duók, triók.
A félévi meghallgatás anyaga
- Dúr és moll skála, különböző skálaképletekkel,
- 1 kantiléna
- 1 gyakorlat,
- 1 különböző karakterű darab kotta nélkül, zongorakísérettel.
Az év végi vizsga anyaga
- Dúr és moll skála, különböző skálaképletekkel,
- 1 kantiléna kotta nélkül,
- 1 gyakorlat
- 2 különböző karakterű darab vagy tétel kotta nélkül.
Minimális követelmény
Játék kifejező, szép kürthangon g-b1-ig.
Különböző hangindítás.
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain.
Széles dinamikai skála alkalmazása.
1 kantiléna, 1 gyakorlat és 1 előadási darab eljátszása.
Felhasznált irodalom
Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB)
- Előgyakorlatok (válogatva)
- Skálagyakorlatok (válogatva)
- Gyakorlatok
3. évfolyam „B”
A hangszerkezelés fejlesztése
Hangterjedelem: g-c2-ig.
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Dúr és összhangzatos moll skálák, különböző skálaképletekkel.
Meghallgatás
Félévenként 1-1 „B” tagozatos meghallgatás.
Anyaga:
- 1 kantiléna,
- 1 technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat,
- 1 előadási darab.
4. évfolyam „A”
A hangszerkezelés fejlesztése
A teljes légzés alkalmazása a hangszeres játék minden helyzetében.
A könnyed fúvástechnika megalapozása.
A helyes légvezetés, nyelv- és manuális továbbfejlesztése technikai jellegű gyakorlatok
segítségével, különböző tempóban.
Kifejező, szép kürthang kialakítása g-c2-ig.
Kötés- és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain.
A játék fejlesztése a kantilénákon keresztül.
Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő
hangterjedelmen belül.
Az intonációs készség fejlesztése.
Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül.
Nyilvános szereplés félévenként 1 alkalommal: a darabokat, zongorakísérettel kell előadni.
A félévi vizsga anyaga
- Dúr és moll skála, különböző skálaképletekkel,
- 1 kantiléna
- 1 gyakorlat,
- 2 különböző karakterű darab vagy tétel.
Az év végi vizsga anyaga
- A tanult skálák,
- 1 kantiléna,
- 1 különböző gyakorlat
- 2 különböző stílusú előadási darab vagy tétel.
Minimális követelmény
Játék szép kürthangon g-c2-ig.
Különböző hangindítás.
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain.
1 kantiléna, 1 gyakorlat és 1 előadási darab eljátszása.
A gyakorlatok előadása.
Felhasznált irodalom
Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB)
- Előgyakorlatok (válogatva)
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- Skálagyakorlatok (válogatva)
- Gyakorlatok (a 40. egységig)
Sztán – Varassdy – Nagyiván: Trombitaiskola
Collin: Trombitaiskola
4. évfolyam „B”
A hangszerkezelés fejlesztése
Hangterjedelem: g-c2-ig.
Dúr és összhangzatos moll skálák, különböző skálaképletekkel.
Nyilvános szereplés félévenként alkalommal: a darabokat zongorakísérettel kell előadni.
Meghallgatás
Félévenként 1-1 „B” tagozatos meghallgatás.
Anyaga:
- 1 kantiléna kotta nélkül,
- 1 technikai és zenei feladatot feldolgozó etűd,
- 1 lassú és 1 gyors előadási darab vagy versenyműtétel.
TOVÁBBKÉPZŐ „A” tagozat
7-10. évfolyam
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek
A zeneiskolai osztályokban elért színvonal eredményes megőrzése.
A zenei műveltség megőrzése, a zenélési kedv ébrentartása.
Az akadálytalan, légzés gazdaságos alkalmazása.
A dinamikai skála határainak kiszélesítése.
A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete.
Társas zenélés.
Meghallgatás
Félévenként 1-1 meghallgatás.
Anyaga:
- 1 kantiléna kotta nélkül,
- 2 különböző stílusú gyakorlat, 1 lassú és 1 gyors előadási darab.
Felhasznált irodalom
Etűdök
Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I, II
Maxim – Alphonse: Etüdök I.
Kopprasch: Kürtiskola I.
Müller: Kürtiskola I.
Előadási darabok:
Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I, II
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TOVÁBBKÉPZŐ „B” tagozat
A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos növendékei számára az „A” tagozat
követelményei, fokozott megkövetelése a mérvadó.
Javasolt értékelési mód
Az alapfokú (1-4.) és a továbbképző évfolyamokban (5-8.) félévkor meghallgatást, év végén
vizsgát javasolunk.
Minden növendék félévenként 1 nyilvános szereplésen működjön közre. A növendéket a
főtárgy tanár értékeli éves munkája alapján.
Alapvizsga
„A” tagozat:
- Egy kantiléna (Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. 98-tól)
- Egy etűd (Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. 90-től válogatva)
- Egy előadási darab (Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. 1-20-ig, Szilágyi
– Kökényessy: Előadási darabok kürtre I. második rész válogatva, valamint hasonló
nehézségű darabok más irodalomból)
„B” tagozat:
- Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben)
- Egy kantiléna (Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I, II. kötet válogatva)
- Egy etűd (Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola II. kötet 119-ig)
- Egy előadási darab (Szilágyi – Kökényessy: Előadási darabok kürtre I. 152-től
válogatva, valamint hasonló nehézségű egyéb művek)
Záróvizsga
„A” tagozat:
- Egy kantiléna (Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola II. 31, 47, 52 nehézségi szintjén)
- Egy etűd (Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola II. kötet nehézségi szintnek megfelelően
válogatva, S. Hering: I. kötet 10-től válogatva)
- Egy előadási darab (Händel: Ária, Varlamov: Orosz Népdal, Székely: Szonatina II, III.
tétel nehézségi szintjén)
„B” tagozat:
- Egy dúr és párhuzamos mollja másfél oktávon
- Egy etűd (Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola II. kötet 182-től válogatva)
- Egy előadási darab (Mozart: Esz-dúr Kürtverseny – lassú és egy gyors tétel, Schubert:
Szerenád, Székely: Szonatina, valamint hasonló nehézségű etűdök és előadási darabok
válogatva)
9.2.5 Ütőhangszer tanterv
A tanterv az „Alapfokú művészetoktatás követelményei és programja” alapján került
megfogalmazásra.
A tantárgy sajátosságai, céljai
A klasszikus ütő tantárgyra sok fejlesztés vár. Az elmúlt évek során megfogalmazódott az
igény a dallamhangszerek bevezetésére. Az elmúlt időszakban voltak lemorzsolódások, de a
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jelentős létszám megmaradt. Jelenleg is vannak újabb jelentkezők. Célunk, hogy az ütős
növendékek minél előbb szólistaként helytálljanak, a fúvószenekar aktív tagjai legyenek, és
különböző kamaracsoportokban is részt vegyenek.
Sajátosságai:
 Népszerű tanszaknak mondható,
 A tanulólétszám stabil,
 Az ütőhangszer-ellátottság még sajnos nem megfelelő, de folyamatos a fejlesztése.
Céljai:
 A minőségi munka fejlesztése,
 A kamaramuzsikálás mielőbbi előtérbe helyezése,
 Folyamatos részvétel a fúvós zenekari munkában,
 A hangszerpark fokozatos bővítése,
 Valamennyi meglévő ütőhangszer játéktechnikájának megismertetése.
Beiskolázás
A tanszakra jelentkező gyerekeket a 2. osztályos korban a HEK osztályba kívánjuk fölvenni.
Az "A" tagozat 1. osztályának elvégzése az általános iskola 3. osztályának befejezésekor
látszik indokoltnak és megalapozottnak. A "B" tagozatra kerülés lehetőségét a tanuló
szorgalma ütős adottságai (ritmus, mozgáskoordináltsága) határozza meg.
„B” tagozatra kerülés feltételei:
 átlagot meghaladó zenei tehetség,
 kiváló hangszeres adottságok,
 kitartó szorgalom.
Az " A " tagozaton tanulók számára a zeneiskolai továbbképző osztály befejezésekor
lehetőséget kínálunk a kamarazenével való mélyebb és elmélyültebb foglalkozásra, ami
mellett a már megszerzett egyéni hangszeres tudás szinten tartása is feltétlenül
elengedhetetlen.
Tananyag, irodalom:
Az "A" és "B" tagozat évfolyamonkénti tananyagát "Az alapfokú művészetoktatás
követelményei és programjai" alapján határozzuk meg. E tantervben megfogalmazott,
osztályokra bontott „Minimális követelmény” teljesítése „A” tagozaton, szem előtt tartva a
növendékek egyéni képességeit.
A tantervi program által kínált irodalomjegyzék bőséges anyagot tartalmaz az ütő szakon
tanulók számára. Ez az anyag a későbbiekben bővíthető ill. behelyettesíthető a továbbiakban
kiadásra kerülő darabokkal.
Beszámoltatás módja, követelmények
 Lehetőség szerint minden növendék működjön közre nyilvános szereplésen,
 Az "A" tagozat követelményeit teljesítő növendékeket elsősorban a főtárgytanár, a "B"
tagozat követelményeit teljesítőket a szaktanárokból álló vizsgabizottság osztályozza,
 Az "A" tagozaton azon 6. osztályt befejező tanulók, akik a továbbképző első
osztályában kívánnak tovább haladni alapvizsga letételére kötelezettek,
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 Félévkor lehet nyilvános közös óra, tanszaki koncert vagy beszámoló (vizsga), év
végén beszámoló (vizsga) formájában történik.
Követelmény minden évfolyamon
A technikai, előadási készség megmutatása a különböző darabokon keresztül:
 2 ritmusgyakorlat
 ritmusduó vagy kamaradarab
 és/vagy 1 szabadon választott előadási darab.
Egyéb:
A klasszikus ütőhangszer tanítása új színfoltja a zeneiskolai oktatásunknak. Működését
nagymértékben befolyásolja a jelenlegi növendékek tudása és meglévő hangszerállomány
mennyisége és minősége.
Javaslat az ütőhangszerek tanításához:
Helyi tantervünket a hangszerek adta lehetőségekből adódóan kívánjuk megvalósítani.
A beszámolókon alapfokon minden tanuló minden évfolyamon a képességének megfelelő
művet játsszon, lehetőleg kotta nélkül.
9.2.6 Fúvószenekari tanterv
A fúvószenekari foglalkozások szakirányú feladatai
A zenekari foglalkozások célja:
 Sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok és a továbbképző évfolyamok
növendékei számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás
felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak.
 Ösztönözze a növendékeket, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei
kifejezőkészséget és technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres
játékban is.
 Hozzon létre együttműködést a növendékek tudásának különbözőségéből.
 Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra.
A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai:
 A növendékek megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal.
 A különböző zenei stílusokat használt előadói hagyományok bemutatása.
 A „zenekari hallás” fontosságának alakítása tudatosítása.
 Az egység zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása.
 Az arra alkalmas növendékek felkészítése professzionális együttesben való játékra.
 A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó –
helyes hangszerkezelés kialakítása, egységesítése.
A tantárgy helyi sajátosságai, céljai
A zenekari játék tágítja a növendékek látókörét, hiszen a gyermekek megtanulnak
közösségben élni, személyes céljaikat a közösség céljaival összeegyeztetni, egy közös célért
dolgozni. Fontos, hogy a tanulók egymást figyelve, inspirálva fejlődjenek, lessenek el
egymástól különböző szakmai fortélyokat. A zenekart egészséges versenyszellem jellemzi,
így a zenekarba járó növendékek többet gyakorolnak társaiknál, képességeik jobban
fejlődnek.
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A zenekar a tehetséggondozásban is fontos szerepet tölt be. Ennek igazolása, azon ifjú
zenészek névsora, akik pályafutása a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekarból indult.
A zenekar Szekszárd város kulturális életében is jelentős szerepet tölt be. Közreműködője
szinte valamennyi kulturális és társadalmi eseménynek, fellépője ünnepélyeknek, és a város
különböző fesztiváljainak. A zenekar rendszeresen tart ismeretterjesztő, hangszerbemutató
koncerteket a város óvodáiban, iskoláiban.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A növendék ismerje
 A zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit,
 Az alapvető zenekari játékmódokat,
 Az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait.
Legyen képes
 A szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar
egészében betöltött funkciója szerint eljátszani,
 A szólamon belül és a szólamok közötti harmonikus együtt játékra irányítani figyelmét
 A szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni.
Tudja alkalmazni
 Az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket,
 A zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet a többszólamúságra, a
dinamikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és tartás differenciálására,
 A zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között)
folyamatát.
A tananyag kiválasztásának szempontjai
A zenekari tananyag megválasztásához figyelembe kell vennünk az egyes növendékek
tudásának különbözőségéből létrejövő „szinergiát”, illetve ennek létrejöttét kell, mint
pedagógiai célt elősegíteni. Repertoárunkban egyaránt szerepelnek klasszikus zenei átiratok,
mai fúvószenekarra írt darabok, könnyűzenei feldolgozások, filmzenék, és mellett ápoljuk
német nemzetiségi fúvóshagyományainkat is.
A tanszaki és az év végi meghallgatás anyaga
A zenekari munka egyik legfontosabb feladata a rendszeres kapcsolattartás a növendékek által
érintett hangszeres kollégákkal, valamint a nyilvánosság előtt bizonyítani az emberi és
szakmai közösséggé válást.
Felhasználható irodalom
Az osztályokra bontott tananyag s annak irodalma, a kiegészítő tananyagok, előadási darabok
és egyéb zeneművek az AMKTP ajánlata alapján választhatók a megfelelő fejezetből.
Javasolt értékelési mód
Elsődleges szempont, hogy a kitűzött közös cél (hangverseny, bemutató, fesztivál, stb.) a
tanár és a tanuló kiegyensúlyozott, harmonikus emberi és munkakapcsolatából jöhet csak
létre. Ezért elengedhetetlenül fontos a rendszeres szólamtanulás, annak beszámoltatása, s a
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zenekari összpróbák helyes aránya, melyet minden alkalommal a választott mű nehézségi
szintje határoz meg.
Tárgyi feltételek
Megfelelő nagyságú termek a zenekar létszámához viszonyítva, szólam- és összpróbára (he ze
nem valósítható meg az iskola épületében, akkor a helyi lehetőségeket figyelembe véve kell
máshol megoldani).
A létszámhoz igazodva: kottapultok, karfa nélküli székek.
Kotta- és lemeztár folyamatos bővítéssel.
Felvételek készítéséhez (a produkció értékeléséhez) audio- és videofelvelő és –lejátszó.
Szükséges egy fénymásológép vagy fénymásolási lehetőség biztosítása.
A szükséges zenekari hangszerek beszerzésének biztosítása.
9.2.7 Hegedű tanterv
A hegedűtanítás feladatai:
Ismertesse meg a tanulókkal
– hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét,
– a hangszer hangolását,
– a hangszer és a vonó felépítését, részeit,
– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,
– a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést,
– a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit,
– a vonós hangszercsalád többi tagját.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
– megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát,
– helyes, test–, hangszer– és kéztartást és tudatosítsa ezeket,
– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot,
– laza, egyenletes ujj– és kartechnikát,
– a kezek pontosan összehangolt mozgását.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
– hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben,
– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj– és vonógyakorlatokat.
Fordítson figyelmet
– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
– a különböző vonásnemek elsajátítására,
– az üveghangok megszólaltatására,
– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására,
– a hangköz és akkordjáték sajátosságaira,
– a lapról olvasási készség fejlesztésére,
– a tudatos zenei memorizálásra,
– a művek zeneileg igényes kidolgozására,
– a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási feladatokra
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Előképző évfolyamok
1. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, a hangszeres játékot előkészítő
mozgásgyakorlatok. Kovács módszer alkalmazása.
Készségfejlesztés
– a helyes testtartás kialakítása,
– a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése;
A hegedűtartás, vonótartás kialakítása:
– a hangszer pengetéssel való megszólaltatása;
– a vonóval való megszólaltatás;
– a billentés, húrváltás.
Követelmény: A tanulók figyelme irányuljon a hangszer szép hangon való megszólaltatására,
és a tiszta intonációra.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egyéni fejlődéstől függően gyermekdalok pengetése, vonóval való megszólaltatása kotta
nélkül.
2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek
– Kottaolvasási ismeretek fejlesztése
– Egész, fél, negyed, nyolcad,és szünetei ismerete
– Módosítójelek : kereszt megismerése, alkalmazása
Hangszerkezelés fejlesztése, készségfejlesztés
– Billentő mozgás fejlesztése
– A két kéz helyezkedő műveleteinek fejlesztése
– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakítására
– Vonókezelési feladatok, vonóbeosztások tudatosítása
Követelmény: Tudja a tanuló önállóan elhelyezni a hangszerét és vonóját. Törekedjen a
tiszta intonációra
Tudjon kottát olvasni az egyszerűbb
gyakorlatoknál Év végi vizsga ajánlott anyaga
– Keresztmetszet az év során tanult hangszerkezelési és zenei anyagról, egyéni
fejlődéstől függően
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat
évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
– A helyes testhelyzet és a hegedűtartás kialakítása.
– A bal kar és bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó és fekvésváltó
mozgások) A billentő mozgások kialakítása.
A helyes vonótartás, a vonóvezetés érzetének kialakítása. Húrsík–érzet, – vonóvezetés üres
húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve.

1.
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–

Vonókezelési feladatok: játék egész vonóval. A legato és détaché játékmód
kialakítása. Vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor.
– A szép hang iránti igény felkeltése
– Hangsorok egyszerű
vonásnemekkel. Zenei ismeretek
– Kottaolvasás a tananyag hangkészletén belül.
– Ütem: 2/4, 4/4, 3/4.
– Hangjegyértékek: az egész, fél, negyed, nyolcad és szüneteik.
– Nyújtópont a fél és a negyed érték mellett.
– Módosítójelek: kereszt.
– Memóriafejlesztés.
Követelmény
Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon.
Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül
egyszerű ritmusok alkalmazásával, mérsékelt tempóban. Olvasson folyamatosan abszolút
hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
2 különböző jellegű tanulmány,
1 zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül
1 duó
2.

évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése.
Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére:
– a fogásmódok teljes ismerete
– az ujjak nyújtása, csúsztatása;
– vonókezelési feladatok:
– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken,
– legato (2, 4, 8 hang kötésével is), A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb
vonóbeosztási formák, nagy és kis „nyújtott” és „éles” ritmus, legato.
Zenei ismeretek
– A kottaolvasás továbbfejlesztése.
– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete.
– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod
Követelmény
Alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 4#, 4b előjegyzésű skálák hangkészletén belül.
Ismerje az új ritmusokat.
Legyen képes a détachét, legatót (2, 4, 8 hang kötését) a tanult hangkészleten belül
alkalmazni.
Ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
2 etűd,
1 zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül
1 duó
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évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő–készség fejlesztésére az I. fekvésben
– Játékkészség a II. és III. fekvésben (a közvetítőhang szerepe).
– Kettősfogás–játék: tercek, szextek.
– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon.
– Nagy és kis détaché, martelé a vonó különböző részein
– A legato fejlesztése, vonáskombinációk.
– Akkordjáték és emelt vonás, a staccato vonások előkészítése.
– A vibrato
bevezetése. Zenei
ismeretek
– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent.
– Memóriafejlesztés.
Követelmény
A tanuló legyen képes az eddig tanult vonástípusok folyamatos alkalmazására.
Ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka, mordent, trilla.
A tanuló ismerje az egyszerű fekvésváltásokat (azonos ujjak, üres húr alatti fekvésváltások).
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
1 etűd (különböző technikai feladatokkal)
1 zongorakíséretes mű, lehetőleg kotta nélkül
1 duó

3.

4.

évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
– 1/2 fekvés, II–III. fekvés, fekvésérzet.
– A vibrato fejlesztése
– Dúr és moll skálák két oktávon, fekvésekben, fekvésváltással is.
– Az eddig tanult vonásnemek gyorsítása, alkalmazása összetettebb feladatokban.
– Az akkordjáték és a kettősfogás–játék fejlesztése első fekvésben.
– A hangindítás, a vonós artikuláció fejlesztése, a fontosabb zenei
karakterek megszólaltatásának megalapozása
(dolce, risoluto, espressivo).
Követelmény
Ismerje a tanuló a 1/2 fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és
akkordokat.
Legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang).
Tudja az eddig tanult vonásnemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is.
Ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga: 1 etűd,
1 zongorakíséretes mű (az egyik lehet kamarazene), lehetőleg kotta nélkül
1 duó
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5. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
– A IV. és V. fekvés elsajátítása, a páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése.
– A vibrato fejlesztése (egyenletesség, gyorsaság, folyamatosság).
– Az akkordjáték fejlesztése – játéka könnyebb fekvésváltásokkal is.
– Zenei ismeretek
– A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto.
– Klasszikus táncok.
– Romantikus karakterdarabok.
Követelmény
Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat két oktávon keresztül az V. fekvésig.
Ismerje a IV. és V. fekvést. Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetettebb
alkalmazására (emelt vonó, dobott vonó, staccato), zeneileg árnyaltabbá tételére, a
vonós artikuláció használatára.
Alkalmazzon folyamatos vibratot az éneklő jellegű műveknél. Legyen képes az évfolyam
anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga: 1 etűd,
1 zongorakíséretes mű lehetőleg kotta nélkül
1 kamaramű (tanárral vagy tanulótársaival).
6.

évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
– A bal kéz mozgékonyságának sokoldalú fejlesztése:
– trilla, fekvésváltás
Az év végi záróvizsga ajánlott
anyaga 1etűd
2 zongorakíséretes előadási darab, lehetőleg kotta nélkül – az egyik kamarazene is lehet.
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat
Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén A tanuló ismerje
– a fontosabb tempó– és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket,
– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,
– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó
sebességének, nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése),
– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést,
– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket,
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zenei műszavakat és ezek jelentését,
– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni
Legyen képes
– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt
tempóban lapról eljátszani,
– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni,
– technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani,
– tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az
igényes intonációra,
– az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő
vonóbeosztás alkalmazására,
– szép hangon való, karakteres előadásra
Művészeti alapvizsga követelményei
A” tagozat
2 etűd;
2 különböző karakterű előadási darab, koncert–tétel
Az egyik lehet kamarazene is.
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
2 különböző technikai követelményt tartalmazó etűd.
1 előadási darab
1 koncerttétel
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat
A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv
ébrentartása.
7-10. évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
– A hajlékony hang kialakítása,
– Alapvonások (legato, martele, detache ) kidolgozása,
– A fekvésváltás könnye alkalmazása,
– A húrváltó mozgások fejlesztése.
– A korábbiakban elsajátított zenei és technikai eszközök alkalmazási készségének
további finomítása
– Zenei karakterek és a hozzá tartozó virtuózabb vonásfajták játéka,
– Gyorsabb tempójú futamok fejlesztése,
– Hangképzése a zenei kifejezést szolgálja.
– A tanuló legyen jártas a barokk zene hangzásvilágában
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga
1 etűd
1 előadási darab (választható koncerttétel, szonáta, vagy kamaramű) lehetőleg kotta nélkül.
7-10. évfolyam „B” tagozat
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
1 etűd,
1 előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül.
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat.
Legyen képes:
– kettősfogás–meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani,
– egyenletes futamokat megszólaltatni,
– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel
játszani,
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein
felül) A tanuló legyen képes
– természetes, oldott hangszerkezelésre,
– a jobb és bal kéz játékának összehangolására,
– dinamikailag árnyalt és kifejező
hangképzésre. Rendelkezzék
– képzett hallással,
– biztos memóriával,
– megfelelő lapról olvasási készséggel.
A művészeti záróvizsga követelményei
különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy
versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik
lehet kamaramű is
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

2

„B” tagozat
2 etűd;
1 Barokk szonáta két tétele
1 Egy koncert–tétel, vagy előadási darab
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő számú, méretű és minőségű hegedű tartozékokkal (vonó, tok, párna)
Hangszerenként évente legalább két garnitúra húr.
Megfelelő minőségű zongora vagy pianínó
– Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör
– Legalább 2 darab kottatartó
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9.2.8 Brácsa tanterv
A képzés különböző fokozatain nyújt lehetőséget a tanulónak a hegedűről brácsára való
áttérésre. Feltétele minimum 3 év hegedűs gyakorlat.
A brácsatanítás feladatai:
Ismertesse meg a tanulókkal
– a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét,
– a brácsa akusztikai sajátosságait,
– a hangszer hangolását,
– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,
– a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit,
– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést,
– a brácsairodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit,
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést
– megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát,
– helyes, test–, hangszer– és kéztartást és tudatosítsa ezeket,
– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező brácsahangot,
– differenciált hangindítást és hanglezárást,
– a kezek pontosan összehangolt mozgását.
Fordítson figyelmet
– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
– a különböző vonásnemek elsajátítására,
– a pizzicato–technikára,
– az üveghangok megszólaltatására,
– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására,
– a hangköz– és akkordjáték sajátosságaira,
– a lapról olvasási készség fejlesztésére,
– a brácsa– és violinkulcsok folyamatos olvasásának kialakítására,
– a tudatos zenei memorizálásra,
– a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulókat a hangolásra és a legalapvetőbb hangszer–karbantartásra.
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat
1. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása. Húrsík–
érzet, vonóvezetés üres húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve.
Vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor.
A szép hang iránti igény felkeltése már a pengetés és az első vonóhúzási feladatok során.
Zenei ismeretek
– Kottaolvasás továbbfejlesztése a tananyag hangkészletén belül alt–kulcsban.
– Metrum, mérőütés, tempó.
– Ütem: 2/4, 4/4, 3/4.
– Hangjegyértékek: az egész, fél, pontozott fél, negyed, nyolcad, triola, tizenhatod
és szüneteik, felütés.
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– Hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, szextek, szeptimek, oktáv ismerete.
– Dallamsorok formai tagolódása. Zenei összefüggések.
– Memóriafejlesztés.
– Társas zene: egyszerű kétszólamú tanulmányok a tananyagból.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
1 gyakorlat,
1 duó,
1 előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
1.

évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása.
– A brácsatartás és vonótartás fejlesztése,
– Ujjgyakorlatok a bal kéz
ügyesítésére, Vonókezelési
feladatok:
– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken,
– legato (2, 4 hang kötésével is), portato,
– a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel.
– A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák.
– Nagy és kis „nyújtott” és „éles” ritmus, legato is, valamint a
szinkópa. Zenei ismeretek
– Ékesítések: előke, utóka, trilla,
– Memóriafejlesztés.
Követelmény
Legyen biztonságos, tiszta intonációja. Vibratoja legyen szép hangú és tudja azt helyesen
alkalmazni a zenei kifejezésekben. Rendelkezzék biztos helyezkedő képességgel,
billentéssel
.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
1 gyakorlat,
1 duó
1 előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
évfolyam „A” tagozat
Fejlesztési feladatok
– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő készség kialakítására.
– Egyszerűbb fekvésváltások,
– A vibrato fejlesztése,
– Trilla, és ékesítések előkészítése,
– Zenei ismeretek

2.
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– A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto.
– Klasszikus táncok.
– Romantikus karakterdarabok.
– Alapvető zenei karakterek: grazioso, marcato.
Követelmény
A tanuló legyen képes az eddig tanult vonástípusok használatára. Rendelkezzen intonációs
biztonsággal a tanult fekvésekben. Ismerje az egyszerűbb fekvésváltásokat Alkalmazza a
vibratot a zene kifejező megformálása során.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
1 gyakorlat,
1 duó
1 előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
3.

évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása
– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is.
– Legyen képes az alapvonásokat gyors tempóban is alkalmazni.
– Legyen képes a kombinált vonások
játékára. Zenei ismeretek
– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak
megfelelően.
Követelmény
Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben.
Ismerje a közvetítőhangok szerepét.
Alkalmazza a vibratot a zene kifejező megformálása során.
Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetett alkalmazására.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
1 gyakorlat
1 duó
1 előadási darab lehetőleg kotta nélkül
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat
Követelmény:
A művek jellegéből adódó helyes tempóvétel.
Törekedjen szép hangú, dinamikailag árnyalt
előadásra.
Hangsorok, etűdök és zenei anyagok kotta nélküli előadása.
A tanuló szép hangon, törésmentesen váltson fekvést.
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Játsszon gyorsabb mozgású darabokat szép hangon, helyes értelmezéssel.
Tudjon önállóan könnyebb kamara, zenekari és szóló műveket megfelelő zenei
karakterekkel és dinamikával elsajátítani.
Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát.
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
Művészeti alapvizsga követelményei
„A” tagozat
1 etűd
1 versenymű és egy szonáta saroktétele (barokk szonáta esetén két tétel); versenyművek:
1 előadási darab és 1 kamaramű; A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
2 különböző technikai jellegű etűd
1 brácsaverseny–saroktétel;
1zongorakíséretes darab vagy egy szonátatétel, vagy két barokk szonátatétel
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat
5-8. évfolyam „A” tagozat
A továbbképző évfolyamok fő célja, az alapfokon megszerzett felkészültség megtartása
mellett, a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása.
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat”
A növendék őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított
technikai szinten, és fejlessze tovább hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek,
illetve zenei stílusok elvárásai szerint.
Követelmény a továbbképző évfolyamok elvégzése után
„A” tagozat végén
Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat.
Legyen képes a tanuló
– a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan
irányítani,
– kettősfogás–meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani,
– egyenletes futamokat megszólaltatni,
– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani,
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein
felül) A tanuló legyen képes
– természetes, oldott hangszerkezelésre,
– a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal játszani,
– különböző módon vibrálni,
– a jobb és bal kéz játékának összehangolására,
– a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a kapcsolódó alapvonások
alkalmazására,
– dinamikailag árnyalt és kifejező
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hangképzésre. Rendelkezzék
– képzett hallással,
– biztos memóriával,
– megfelelő lapról olvasási készséggel.
Művészeti záróvizsga követelményei
„A” tagozat
Két különböző stílusú zongorakíséretes előadási darab.
– Egy versenymű és egy szonáta saroktétele (barokk szonáta esetén két tétel);
– Egy előadási darab és egy kamaramű
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
1 különböző technikai jellegű etűd;
1 brácsaverseny–saroktétel;
1 zongorakíséretes darab, vagy egy szonátatétel, vagy két barokk szonátatétel
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő mennyiségű, méretű és minőségű hangszer tartozékokkal ( tok, vonó, párna).
Hangszerenként évente legalább két garnitúra húrkészlet.
Zongora, vagy pianínó.
Legalább 2 db kottatartó.
Tükör
9.2.9 Gordonka tanterv
A zeneoktatás – jelen esetben – gordonkaoktatás célja:
- zenei műveltség megalapozása, fejlesztése
- rendszerezett zenei ismeretek megszerzése
- zenei ízlés, stílusérzék, zenei karakterek iránti érzékenység fejlesztése
- zenei képességek fejlesztése – úgymint – hallás, ritmusérzék, dinamika, és hangszín
különbségek
- rendszeres, céltudatos és gazdaságos munka elsajátítása
- életkornak megfelelő zenei anyag stílusos megszólaltatása
- ösztönzés rendszeres hangverseny látogatása, illetve zenehallgatásra
Követelmények osztályonként:
Előképző osztály:
Hangszerrel való ismerkedés.
Ritmuskopogás.
ABC-s nevek basszuskulcsban.
1. osztály:
A hangszer és vonó felépítése, részei.
Az első fekvés szűk fogásmódjának hangkészlete.
Az F-kulcs hangjainak felismerése, folyamatos olvasása.
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Stabil vonóhúzás az üres húrokon.
Könnyű gyermekdalok pengetve, illetve a 2. félévtől, vonóval való
megszólaltatása.
2. osztály:
A hangszerkezelés fejlesztése.
A hangkészlet bővítése, a kétféle tágfogáson tanult hangokkal.
Páros ütemű darabok.
3. osztály:
Az első fekvés teljes hangkészlete, kibővítve a fekvésjátékban megismert
hangokkal.
Az előző évben jobb és bal kézzel külön-külön elsajátított technikai elemek
összekapcsolása és fejlesztése.
A fekvésjáték alapja.
A vibrato alapjai.
4. osztály:
Az első négy fekvés hangkészlete.
A játszott anyag zenei formájának elemzése. Dinamikai árnyalás.
Zenei tagolás.
5. osztály:
A hangszerkezelés fejlesztése.
Az átmeneti fekvések játékának alapjai. Vibrato fejlesztése, ezen keresztül,
értelmes formálás elsajátítása. A hangszín árnyalása vibrátóval és vonó kezeléssel.
Ismert művészek előadásának meghallgatása.
6. osztály:
Tenorkulcs és violinkulcs hangjai.
Skálák, tercfelbontások, hármas-és négyes hangzatok 4 octavon.
A tónus és zenei kifejezés fejlesztése etűdökön és előadási darabokon.
Kamarazenei művek, duók, triók, kvartettek gordonkán, – esetenként más hangszer
bevonásával.
7-10. osztály:
A különböző képességek, teherbírások és szorgalom függvényében: magasabb
szintű előadási darabok, valamint kamarazenei művek.
Az együtt muzsikálásra való öröm igényének fejlesztése.
Beszámoló, értékelés:
Anyag: minimum 1, maximum 4 darab
(2 etűd, 2 előadási darab)
- Közös óra osztályonként, az első félévben.
- Félév zárásakor nyilvános növendékhangverseny.
- A tanév lezárásaként nyilvános növendékhangverseny.
- Év végi vizsga, a tanévben elsajátított anyagból.
- 6. osztály végén alapvizsga:
o 2 etüd, 1 előadási darab – felhasználható irodalom: Popper: Mittelschwere
Etüden, Jákó: Hüvelykujj gyakorlatok
- 10. osztály végén záróvizsga – felhasználható irodalom: Duport: 21 etüd, Popper:
Hocheschule etüden
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Felhasznált irodalom:
1. osztály:
Gordonka ABC
Pejtsik Gy.: Gordonkaiskola I.
Schiffer: Tanulmányok
2. osztály:
Pejtsik Gy.: Gordonkaiskola II. I.
A. Schiffer: Tanulmányok
Gárdián: Gordonkaiskola I.
3. osztály:
Saßmanshaus: Duok
Pejtsik Gy.: Gordonkaiskola II.
Colledge: Előadási darabok
Wilkomirski: 12 etüd
4. osztály:
Somló: Tanulmányok gordonkára
Saßmanshaus: Duok
Friss A.: Gordonkaiskola
Dotzauer: 113 gyakorlat I.
Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok
5-10. osztály:
Lee: 40 melodische Etüden
Popper: 10 mittelschwere Etüden
Merk: 20 Etüd op. 11
Duport: 21 etüd
Jákó J.: Hüvelykuljj gyakorlatok
Starker J.: A vonósjáték iskolája
Zsámboki M.: Hármas-és négyes hangzatok hüvelykujj alkalmazásával
H. Becker: Ujjgyakorlatok
Előadási darabok különböző zeneszerzőktől, pl.: Kodály, Lisznyai, Popper, Davidov,
Rahmonyinov, Spohr, Offenbach, Csajkovszkij, Brévál, Vandini, Squire, Járdányi,
Fauré, Eccles, Mendelssohn, Kummer, Lomb, Saint-Säens
9.2.10 Vonószenekari tanterv
Iskolánkban vonószenekar működik. A szolfézsoktatást válthatják ki 5. évfolyamtól a vonós
növendékek, amennyiben hangszeres tanárjuk is hozzájárul ehhez.
Lehetőség van a növendékek számára, hogy azután is folytassák a zenekarban munkájukat,
mikor már nem járnak zeneiskolába. Ilyen esetben a zenekari naplóban „mint vendég”
szerepelnek. Célunk, hogy a vonós zenekar létszáma rendszeresen növekedjen és a vonós
hangszeren tanulók száma folyamatosan emelkedjen.
A próba hetente egy alkalommal, 2x45 perben (5 perc szünettel) zajlik a zeneiskola
kamaratermében.
Az anyagot (műsort) mindig több szempont alapján kell összeállítani.
1. A karácsonyi időszakban az ünnephez kapcsolódó darabokat gyakoroljuk.
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2. A vonószenekar rendszeresen szerepel a bonyhádi Tolna Megyei Kamara Zenei Fesztiválon
(március hó). Erre az alkalomra a szekszárdi vonós zenekar kibővül paksi, dunaföldvári,
bonyhádi és bátaszéki vonós növendékekkel. Ilyen összeállításban, mint Tolna Megyei
Ifjúsági Vonós Zenekar ad önálló koncertet
3. Fontos továbbá, hogy a műsor összeállításánál mindig figyelembe kell venni a tanulók
összetételét is. Olyan darabokat kell választani, aminek lejátszása a legkisebbeknek sem okoz
problémát.
A vonós zenekar repertoárban lehetőleg szerepeljenek a reneszánsztól napjainkig a klasszikus
vonós darabok. Lehetőség szerint olyan műveket is választunk, amelyek előadásához zongora,
fúvós illetve ütős növendékek is bevonhatók. Az értékes és klasszikus szórakoztató zene is a
repertoár része lehet.
Azon kívül, hogy a zenekar kötelező jelleggel működik, segít, hogy a növendékek
ráérezzenek az „együtt zenélés ízére”, örömmel tegyék azt.
A zenekar tagjaként fontos az egymáshoz való alkalmazkodás nem csak a muzsikálásban,
hanem a próbatermen kívül is.
A vonós zenekar feladatának tartja a vonós hangszerek népszerűsítését, a kamaramuzsikálást,
társas zenélés megszerettetését minden korosztály számára.
9.2.11 Kamarazene tanterv
Fúvós kamarazene tanterv
A fúvós kamarazene, mint főtárgy, vagy kötelező tárgy helyi tanterve „Az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programja” felhasználásával készült a központi
tantervi követelmények, valamint a tanszak szakirányú feladatait meghatározó rendeletek
szerint.
A tantárgy sajátosságai, céljai
Létszáma és összetétele minden évben változó.
Célok:
 Igényes, amatőr kamarazenével szívesen foglalkozó felnőtté való nevelés,
 Az együtt muzsikálás közösségformáló erejének megismertetése,
 Egymásra figyelés a közös játék során,
 A szorongó növendékek gátlásainak feloldása a felelősségek megosztásával,
 Színes repertoár kialakítása, igényes szórakoztató zenével való megismerkedés,
 Aktív részvétel a községi programokon.
Beiskolázás
A kamarazene, mint kötelező tárgy melléktanszakként szerepel a növendékek
tanulmányaiban.
A kamarazene főtanszak felvételére az „A” és „B” tagozatos tanulók többnyire az alapfokú
zeneiskolai osztályok elvégzése után kapnak lehetőséget. Bármely fúvós tagozaton tanulók
számára a 6. zeneiskolai osztály befejezésekor lehetőséget kívánunk adni a kamarazenével
való elmélyültebb foglalkozásra, ami mellett a már megszerzett egyéni hangszeres tudásuk
szinten tartása is elengedhetetlen.
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Tananyag
„Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” szerint. A képességek
és készségek fejlesztése során a növendék életkorának, fejlettségének, érettségének, készségi
szintjének, egyéni képességeinek megfelelően válogatva a kamarazene gazdag repertoárjából.
Követelmények:
A növendék:
 rendelkezzen a megfelelő hangszertechnikai ismerettel,
 szerezzen jártasságot a lapról olvasásban
 ismerje meg az alapvető zenekari játékmódokat.
Legyen képes:
 szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban eljátszani,
 a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt játékra,
 részt venni önálló kamarazenei produkciókban,
 amatőr zenekarban játszani.
A beszámoltatás módja
Választható tárgyként:
 szereplés növendékhangversenyen,
 zenekari munkában való részvétel.
Főtárgyként:
 nyilvános hangversenyen, növendékhangversenyen, kamarazenei hangversenyen
szereplés
 zenekari munkában való kötelező részvétel, szereplés.
Vonós kamarazene
A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai:
 Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a
későbbiekben egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét
kamaramuzsikálással töltik.
 Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye
képessé őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és
zeneileg igényes elsajátítására és megszólaltatására.
 Használja ki az együtt muzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges
kapcsolatot a kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti
felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a társas muzsikálás által nyújtott
biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására.
 A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség
fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához.
 A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet
adni a vonós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról.
 Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat.
 Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos,
kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására.
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Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú
előadásra.
Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz
leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait.
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban.
A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási
intézmény és egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát.

Kamarazene más tanszakokon
 gitár (gitárduó, gitártrió, kamara más hangszerrel)
 magánének (kamaraének csoport)
 zongora (négykezes, hatkezes, más hangszeres kísérése)
9.2.12 Zongora tanterv
A zeneiskola helyi zongoratantárgyi tantervét „Az alapfokú művészetoktatás követelményei
és programja” alapján állították össze az iskola zongoratanárai.
Tantárgyi sajátosságok, célok
Iskolánkban az egyik legnagyobb, legkedveltebb és legnépszerűbb hangszer a zongora.
Minden évben vannak újabb jelentkezők, csekély a lemorzsolódás, nem ritka a
visszairatkozás.
Célok:
 minőségfejlesztés, tehetséggondozás
 a beiratkozott tanulók megtartása
 „B” tagozat megerősítése, zenei pályát választók felkészítése a továbbtanulásra
 versenyeken való aktív részvétel,
 hangszerek karbantartása, utánpótlása,
 zeneoktatási intézmények zongoratanáraival való kapcsolattartás
tapasztalatcsere céljából,
 folyamatos továbbképzés.
Beiskolázás
Fontosnak tartjuk már a beiskolázás során is az életkori sajátosságok figyelembe vételét.
Támogatjuk a minél korábbi életkorban való hangszerjátékot. Kivételes esetben már az első
tanévben elkezdheti a gyermek a hangszertanulást. A meghallgatáson vizsgáljuk a gyerekek
zenei készségeit, értelmi képességeit, alkati adottságait. Megkérdezzük van-e hangszere, vagy
gyakorlási lehetősége. Ezek hiányában más tanszakokra irányítjuk őket. Az elbírálásnál az
előképzős szolfézstanár véleményét is figyelembe vesszük.
E tanszakon célszerű az „A” tagozat 1. osztályát elvégezni az általános iskola 3. osztályának
befejezésére. „B” tagozatra a 2. zongora osztály év végi vizsgája alapján javasoljuk a tanulót.
Tananyag és irodalom
A tanszak tanárai jónak és elfogadhatónak tartják az „Alapfokú Művészetoktatás
követelményeit és programját”. Az abban felsorolt és ajánlott kottákkal javasoljuk a kottatár
kibővítését. A tantervet az alábbi kiegészítésekkel fogadjuk el: az évfolyamon a megadott
felhasználható irodalom kiegészíthető az ezután megjelenő újabb zongorakottákkal is.
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Jónak tartjuk, hogy a tantervi program nem határozza meg a megtanulandó művek számát, így
sem a tanárt, sem a növendéket nem „hajtja” a tanterv. A haladás tempójának kialakításakor
jobban figyelembe tudjuk így venni a növendék egyéni képességeit. Természetesen van egy
határ, melynél lassabban nem lehet haladni, ez a félévi, illetve év végi beszámolók minimális
követelménye.
A beszámoltatás módja
Félévkor lehet nyilvános közös óra, tanszaki koncert vagy beszámoló. Az év végén a
növendékeket vizsga keretében hallgatjuk meg, amelyen a tanszak összes tanára részt vesz.
A 6. osztály végén alapvizsgát kell tennie annak a növendéknek, aki az első osztályt a
2004/2005- ös tanévben kezdte el és a továbbképző első (7. o) évfolyamába szeretne lépni.
Mindenfajta beszámolón és hangversenyen a növendékeknek lehetőség szerint kotta nélkül
kell játszani, kivétel a négykezes játék vagy zongorakíséret. „B” tagozatos meghallgatást
félévente egyszeri alkalommal rendez a tanszak.
Egyéb
Valamennyi növendéknek lehetőséget kell adni arra, hogy a tanév folyamán többször
szerepelhessen növendékhangversenyen, közös órán, más zenei rendezvényen.
9.2.13 Gitár tanterv
A gitártanítás szakirányú feladatai
A tanulók megismerjék életkorukhoz és képességeikhez mérten a gitár felépítését,
akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit. Hangszerünk irodalmát,
történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, főbb zenei stílusok
előadási sajátosságait, a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket.
A tanuló adottságaival összhangban alakítson ki könnyed hangszerkezelést, a helyes
test-, hangszer- és kéztartást, dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot.
Alkalmazzon különböző pengetési és helyes fogástechnikát, laza, egyenletes kar- és
ujjtechnikát, ügyeljen a két kéz pontosan összehangolt mozgására.
Tanítsa meg:





a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését,
a legato játékot, a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció
megvalósítását,
a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések,
apoyando, tirando, arpeggio, törtakkordok),
a tompítás különféle lehetőségeit.

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen:



hangsorokat különböző figurációkkal,
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.

Ösztönözze a tanulókat a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép
gitárhangszín elsajátítására, céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, precíz
hangszerhangolásra, tudatos zenei memorizálásra, a művek zeneileg igényes kidolgozására, a
rendszeres társas muzsikálásra lehetőség szerint már a kezdetektől.
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Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva.
Tanítsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. Alkalmazza a
tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú darabok
önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt hangszerjátékot
valósítson meg.
Ismerje:



a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni,
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási
jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését,

a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét.
Ismerje, és készségszinten alkalmazza a gitárjáték már fent említett alapvető technikai elemeit.
A tanuló saját képességeihez mérten próbáljon megvalósítani különböző előadási módokat:




Arpeggio (harmóniafelbontásos) játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani),
Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer)
eljátszásához szükséges zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel.
A növendék ízlésének, és igény szerint a mai kor zenéjének néhány darabja,
akkordkísérettel. (Muszty-Dobay: Csalamádé) Igény szerint pengető használata.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:

1 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60),

1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű,

XX. századi mű (pl. Bartók - Szendrey).
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. Az anyagot kotta
nélkül kell előadni.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
Rendelkezzék a tanuló ismeretekkel:



a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól,
a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasguado, üveghang,
étouffé, dobolás),

házi feladat gyanánt szorgalmazzuk, hogy a tanuló a gitárdarabok szerzőinek és
előadóművészeinek munkásságáról, zenei kifejezésekről, a hangszer múltjáról,
hagyományairól anyagokat gyűjtsenek.
Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb
előadására.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját.
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A tanuló legyen képes:










a darabok hibátlan megszólaltatására,
a szólamvezetések pontos megvalósítására,
természetes, oldott hangszerkezelésre,
az egész fogólapot uralni,
tiszta, könnyed fekvésváltásra,
a vibrato alkalmazására,
a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére,
a tiszta játék érdekében történő hangtompítások végrehajtására,
értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra.

Rendelkezzék:





kimunkált előadói és technikai képességekkel,
biztos memóriakészséggel,
koncentrálóképességgel,
hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges
alapvető ismeretekkel.

A gitár tanterv helyi kiegészítése:
A tanszak sajátosságai, céljai
A gitár tanszak iránt évek óta nagy az érdeklődés, népszerűségnek örvendünk, így a
tanáronkénti 20-22 fős növendéklétszámra a jövőben is számítunk.
Beiskolázás
Előképzős osztályba való felvételről abban az esetben beszélhetünk, ha a tanuló az általános
iskola 2. osztályába jár, egy előképzős szolfézs évfolyamot már elvégzett, és szakmailag
indokolt.
Az „A” tagozat 1. osztályának megkezdése rendszerint az általános iskola 3.
osztályának megkezdésekor történik. „B” tagozatra a növendéket az alapfok 2.
évfolyamától javasolt irányítani.
Céljaink:
Szakmai-pedagógiai célunk a gyermekek személyiségének kibontakoztatása, a
foglalkozások során az egyéni képességek figyelembe vétele, fejlesztése.
Példaadással való nevelés, tehetséggondozás, értékközvetítés, már az egészen kicsi
gyermekkortól kezdve.
A zene, és zenélés megszerettetése növendékeinkkel.
Értékes zenei anyaggal, a korosztálynak és az személyre szabottan megfelelő módszerekkel és
pedagógiai kultúrával eljuttatni növendékeinket a zeneirodalom remekműveinek mind
teljesebb megismeréséhez.
Arra kell törekednünk, hogy olyan módon és olyan mélységben kell megismertetnünk
növendékeinkkel a zenei jelenségeket, hogy a zene eszköztárát - ritmus, metrum,
dinamika, dallam, harmónia - alkotó módon tudják alkalmazni, vagyis értsék és beszéljék a
zene nyelvét.
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Feladataink:
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése, zenei ízlésének formálása, az értékes
zene megszerettetése. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. A zenei élet eseményei
iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. A növendékek rendszeres,
céltudatos gyakorlásra nevelése. A kortárs zene befogadására nevelés.
Tehetséggondozás:
Regionális és országos versenyeken való rendszeres részvétel. A tanulók aktív társas
muzsikálásra nevelése már a hangszertanulás kezdetétől.
Fontosnak tartjuk a gitár, kamarazenélési lehetőségeinek minél tágabb körű kihasználását.
Növendékeink s z á m á r a lehetőséget kívánunk adni a kamarazenével való elmélyültebb
foglalkozásra, a már megszerzett egyéni hangszeres tudásuk szinten tartása és bővítése mellett.
Iskolánkban tanszakunkon régóta kiválóan, és sikeresen működik gitárzenekarunk. Kiemelt
célunk a gitárzenekar folyamatos működtetése a tanszak gitáros növendékeinek részvételével.
Fontos feladatként kezeljük a gitárirodalom népszerűsítését, a hangszer pódiumra kerülésének
elősegítését, koncertek szervezését.
Iskolánkban tanszakunkon 1998 óta háromévenként Regionális Gitárversenyt
rendezünk. Továbbiakban is különös gonddal készítjük elő a regionális gitáros találkozók
megrendezését. Célunk, hogy ezen a versenyen, az eddigiekhez hasonlóan, a régiónknak
minél több zeneiskolája, gitárosa vegyen részt.
Az oktatás során alkalmazott kották, taneszközök kiválasztásának elvei:
Igyekszünk minden tanulónál figyelembe venni a gyermek egyéni képességeit, fejleszthető
területeit. Olyan kottát, olyan anyagot választunk személyre szabottan, ami a minimális
követelményeknek legalább eleget tesz.
A kiválasztás elsődleges kritériuma a zenei érték. A tananyag kiválasztásánál a
legfontosabb szempont, hogy a tanár ismerje minden egyes növendéke képességeit és
érdeklődési körét, hogy megfelelő követelményszinten mindig a legalkalmasabb zenemű
kiválasztásával tanítson meg egy zenei jelenséget, vagy bizonyos technikai megoldást.
A kottajegyzék a tanszak számára gazdag ajánlatot tartalmaz, amelyekből biztonsággal
választhatnak a tanárok értékes zenei anyagot.
A zeneirodalom alapos ismeretében a tanszakok tanárai egymást segítve, az országos
fórumokon tapasztalatokat szerezve, a legmegfelelőbb műveken keresztül taníthatják meg
a zenei és technikai feladatokat.
A kották nagy részét, mint tankönyvet megvásárolják a szülők, esetenként kotta
kölcsönözhető a zeneiskola könyvtárából is.
A órákon történő zenehallgatás mellett rendkívül fontos, hogy kialakítsuk növendékeinkben
az otthoni zenehallgatás (CD, DVD, rádió, TV), valamint az élő zene hallgatásának igényét.
A zenetanítás legfontosabb taneszköze a hangszer, melynek minősége és állapota
meghatározó szerepet tölt be a növendékek zenei tanulmányai eredményességében.
A hangszerek egy része (hegedő, cselló, gitár,) a növendékek számára kölcsönözhető
iskolánkból.
A beszámoltatás módja, anyaga:
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Az „A” és „B” tagozaton azon 6. osztályt befejező tanulók, akik a továbbképző első
osztályában kívánnak tovább haladni Művészeti alapvizsga letételére kötelezettek,
amennyiben az 1. osztályt a 2004/2005 tanévben vagy utána kezdték meg.
A beszámolók félévkor közös óra keretében, év végén vizsga formában történnek.
A növendékek évente iskolai növendékhangversenyeken és tanszaki (gitár- hegedűcselló) hangversenyen is szerepelnek.
Évfolyam

Félév

Év vége

Nyilvános tanszaki
koncert
2
gyermekdal
1
előadási
darab
vagy
1
egyszólamú
nd. és/vagy
HEK
kamaradarab
1 etűd
2 előadási 3 előadási darab és 1 etűd
2 népdal és/vagy
1. o
darab vagy
vagy kamaramű
2 etűd
kamaramű
2 előadási 3 előadási darab és 1 etűd
2 etűd, és/vagy
2 - 6. o.
darab vagy
vagy kamaramű
2 előadási darab (az
kamaramű
egyik duó is lehet)
2 előadási 3 előadási darab és 1 etűd
1 etűd
Továbbképző
darab vagy
vagy kamaramű
3 előadási darab
évfolyamok
kamaramű
(egyik lehet kamaradarab)
A beszámolók teljes anyaga lehetőség szerint kotta nélkül játszandó, kivéve a
kamaradarabokat.
„B” tagozatos növendékeink a félévi közös órára is 4 darabbal készülnek fel.
Vizsgák értékelése:
HEK minősítés: kiválóan megfelelt (5), Jól megfelelt (4), megfelelt (3), nem felelt meg (1).
1. osztálytól: osztályzattal.
Felhasználható irodalom:
A központi tanterv kottáin felül a választható kották köre bővíthető az aktuálisan megjelenő
kiadványokkal.
Az előző szempontok figyelembe vételével osztályonként, és egyénre szabottan dolgozunk
ki tanmeneti megoldást.
Művészeti alapvizsga
A játszott műsor maximális időtartama:



„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 15 perc

„A” tagozat



1 etűd
2 különböző stílusú előadási darab, vagy 1 előadási darab, és 1 kamaramű
Az előadási darabokat – lehetőség szerint- kotta nélkül kell játszani.
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„B” tagozat



1 etűd
3 különböző stílusú előadási darab, vagy 2 előadási darab és egy kamaramű
Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani.
Művészeti záróvizsga

A játszott műsor maximális időtartama:

„A” tagozat minimum 10 perc

„B” tagozat minimum 15 perc
„A” tagozat




1 etűd
2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes.
1 kamaramű
Az előadási darabokat - lehetőleg - kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat





1 etűd
2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy
versenymű több tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű, vagy
kamarazene.
1 kamaramű.
Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani.

9.2.14 Gitárzenekari tanterv
Iskolánkban gitárzenekar működik. A szolfézsoktatást válthatja ki 5. évfolyamtól a
gitár szakos növendékek, amennyiben hangszeres tanárjuk is hozzájárul ehhez.
Lehetőség van a növendékek számára, hogy azután is folytassák a zenekarban munkájukat,
mikor már nem járnak zeneiskolába. Ilyen esetben a zenekari naplóban „mint vendég”
szerepelnek.
A próba hetente egy alkalommal, 2x45 perben (5 perc szünettel) zajlik a zeneiskola
kamaratermében.
Az anyagot (műsort) mindig több szempont alapján kell összeállítani.
1. A karácsonyi időszakban az ünnephez kapcsolódó darabokat gyakoroljuk.
Pl.: Csendes éj, Jingle bells
2. Ha a zenekar felkérést kap egy koncertre, mérlegelni kell, milyen stílusú (komolyabb, vagy
könnyebb) műsort kell adni, és azt így összeállítani.
Ha komolyabb darabot kérnek, például lehet Pachelbel, vagy Weiss, vagy Haydn; ha
könnyebb műsor kell, akkor játszhatunk mexikói, spanyol darabokat, vagy mai modern
átiratokat is.
3. Fontos továbbá, hogy a műsor összeállításánál mindig figyelembe kell venni a tanulók
összetételét is. Olyan darabokat kell választani, aminek lejátszása a legkisebbeknek sem okoz
problémát.
Pl.: Jó, ha a műsorban több 3 szólamú darab is van, így több gyermek játssza ugyanazt a
szólamot, ez a kisebbek számára könnyebbséget jelenthet.
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A repertoárban szerepelhet a reneszánsztól napjainkig bármilyen kamaradarab
bármilyen szerzőtől, bármilyen átirat, amelyet a zenekar hangulatosan, ízlésesen elő tud adni.
Fontos, hogy a növendékek megismerjék a gitárirodalom minél szélesebb skáláját, a régi
zenétől a modernig, a külföldi könnyűzenétől, a magyar zeneszerzőkig.
Azon kívül, hogy a zenekar kötelező jelleggel működik, segít, hogy a növendékek
ráérezzenek az „együttzenélés ízére”, örömmel tegyék azt.
A zenekar tagjaként fontos az egymáshoz való alkalmazkodás nem csak a muzsikálásban,
hanem a próbatermen kívül is.
9.2.15 Szolfézs tanterv
A Nemzeti Erőforrás Miniszter által kiadott „1-2. melléklet a 27/1998. (VI. 10.) MKM
rendelethez" Az alapfokú művészetoktatás követelményei és programja” magába foglalja a
szolfézs tantárgy tartalmi tervezetét. A tanszak kiegészítő helyi tantervében különösen
fontosnak tartjuk, az alapfokú zeneoktatás zenepedagógiai célrendszerét, szerepét az esztétikai
nevelés megalapozásában. Kiemelkedő feladatnak tekintjük a zenei készségek és képességek
megalapozását, a kulturális értékek megőrzését, átadását. A zeneismeret tanszak ezekhez
kapcsolódva, a helyi adottságoknak megfelelően készítette el tantervi programját.
Fejlesztési irányvonalak
A hangszer és a szolfézs kapcsolatát szem előtt tartva betekintést nyerhetünk egymás
munkájába. A vizsgákon való részvétel előzetes megbeszélés alapján történik, így kísérhetjük
figyelemmel egymás munkáját. A felmerülő problémák megbeszélésére tanszaki értekezletet
hívunk össze, ahol sor kerülhet a tapasztalatok és vélemények cseréjére, egymást segítve
ötletekkel, tanácsokkal.
Beszámolók
A beszámolók minden évfolyamon a tanórák idejében, meghatározott időpontban történnek
(írásbeli, szóbeli). Szóbeli számonkérés - az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, év
végi összefoglaló óra keretében.
Az értékelés módja
A növendék havonta kap jegyet munkájára és szorgalmára, ami hozzáférhető a szülőknek és a
főtárgy tanároknak. Az év végi érdemjegyet az évközi munka és a vizsga eredmény
együttesen adja, figyelembe véve az egyéni adottságokat, illetve továbbtanulási szándékot.
Megfelelő létszám esetében (min. 3 fő) a "B" tagozatos növendékek számára önálló csoportot
hozunk létre, biztosítva ezzel a megfelelő felkészülést a magasabb szintű hangszeres
követelményekhez. Az értékelést ebben az esetben a szakirányú továbbtanulási szempontok
alapján kell megtenni.
Felvételi követelmények
A meghallgatási területek:
Körzetünkben próbáljuk a különböző zenei oktatással kapcsolatos igényeket figyelembe
venni. Zeneiskolánk körzetében nincs zenei általános iskola, emelt színtű zenei oktatás, vagy
zenei fakultációs osztállyal rendelkező iskola. Iskolánk próbálja ellátni az igényeket és
figyelembe venni a körülményeket. (pl.: Zene óvodai csoport indítása. Hangszer nélkül
indított előképzős csoportok.)
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Szempontok:
A megfelelő szellemi érettség, koncentráció képesség, választott dal önálló eléneklése, dallam
és ritmusvisszhang, és kellő motiváltság. Az előképző osztályba való sikeres felvételihez nem
feltétlenül alapvető az írás, olvasás ismerete.
A művészeti alap- és záróvizsga követelményei
Az alapvizsga részei:
Az alapvizsga írásbeli vagy szóbeli azaz prezentációs vizsgarészből áll. Az alapvizsgát tevő –
„B” tagozatosok, illetve elméleti tanszakosok kivételével – szabadon választhat írásbeli,
illetve szóbeli vizsga között. (Elméleti tanszakosok számára mindkét vizsgarész kötelező.)
a. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama:
komplex zenei ismeretek*, teszt maximum 20 perc, diktálás, elemzés maximum 40 perc
b. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Komplex zenei ismeretek* maximum 20 perc
A prezentáció a szolfész tantárgy 1.-4. évfolyam anyagából vagy ahhoz kapcsolódó témákból
tevődik össze. A vetítés 10-15 diából áll, miközben a választott témáról beszél a vizsgázó. A
témakörhöz kapcsolódó dal éneklése, élményszerű előadása.
Az alapvizsga tartalma:
1. Az írásbeli vizsga tartalma
a. „A” tagozat – hangszer, magánének
A teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei–zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést
tartalmaz; diktálás, elemzés: 1. Hangközök, hármashangzatok, hangsorok (modális
kivételével) lejegyzése (3#-3b-ig)
* Gyűjtőnév, amely magában foglalja a kötelező szolfézs-ismereteken túl a kötelezően
választható zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom.
2. Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése (2/4,
3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb
hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, ill. könnyebb alterációt lehetőleg
tartalmazó szemelvény);
Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot; az idézet
zongorán, két szólamban tizenkétszer hangozhat el; az elemzés szempontjai: a funkciók
bejelölése, formai felépítés, zenei értelmezés (felütések, előadásmódra vonatkozó jelek
bejelölése), zenei elemek megjelölése (hármashangzat-felbontás, szekvencia, késleltetés stb.)
A záróvizsga tartalma
Záróvizsga részei:
A záróvizsga írásbeli vagy szóbeli/prezentáció vizsgarészből áll. A vetítés 15-20 diából áll,
miközben a választott témáról beszél a vizsgázó. A témakörhöz kapcsolódó dal éneklése,
élményszerű előadása. Az záróvizsgát tevő – „B” tagozatosok, illetve elméleti tanszakosok
kivételével – szabadon választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. (Elméleti tanszakosok
számára mindkét vizsgarész kötelező.)
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama:
komplex zenei ismeretek* maximum 60 perc
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
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komplex zenei ismeretek*illetve prezentáció maximum 25 perc
A prezentáció a szolfész tantárgy 1.-6. évfolyam anyagából vagy ahhoz kapcsolódó témából
tevődik össze.
1.Az írásbeli vizsga tartalma
a. „A” tagozat - hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom
Teszt, ami 15-20 általános zenei–zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot tartalmaz.
Diktálás, elemzés
1. feladat
8 ütemnyi egyszólamú barokk, vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése. Az
idézet egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. Előre meg kell adni a kulcsot, az
előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán, egy szólamban tízszer
hangozhat el. Az elemzés szempontjai: formai felépítés, zenei értelmezés, (felütések,
előadásmódra vonatkozó jelek bejelölése) zenei elemek megjelölése (hangzatfelbontás,
késleltetés, szekvencia stb.)
2. feladat
Hangközök, hármashangzatok és fordításaik, hangsorok (felismerése) lejegyzése (5#-5big)
Előképző 1. óvodai és előképző 1. évfolyam
Célok:
– a közös éneklés és játék élménye, öröme
– a tanulók zenei érdeklődésének felkeltése
– a zenei képességek, elsősorban a ritmusérzék fejlesztése egyszerű ritmushangszerek
megszólaltatásával
– a szép, tiszta éneklés megalapozása csoportosan és egyénenként
– dallamfordulatok éneklése szolmizálva
– figyelmes zenehallgatás
A 6. évüket betöltött gyermekek (óvoda nagy csoport, és az iskolai 1. osztály) számára egy
évig heti 2x45 percben előképző 1 évfolyamot biztosítunk. Mivel az ismétlő nagycsoportosok
a tanév folyamán még nem írnak, olvasnak, képességeik, ismereteik másképp fejlődnek, mint
azoké a gyerekeké, akik iskolába mentek, ezért előképző első óvodai csoportba járnak.
Az előképző első óvodai csoport feladatai annyiban különböznek az iskolás előképző 1.
csoportétól, hogy ők még nem írnak kottát, csak ritmusokat.
Előképző első óvodai évfolyam feladatköre:
– az óvodai dalanyag bővítése, játékok, játékfűzések ismerete, ezekben való jártasság
– ritmusfejlesztés
– az egyenletes mérő kialakításától az egyszerű ritmusmotívumok hallás utáni
megszólaltatásáig, ritmusértékek, ritmusképletek ismerete, ritmusolvasás
– hallásfejlesztés
– dalanyagon keresztül, tiszta intonáció kialakításával, a pentaton szolmizációs hangok
ismeretével
– íráskészség fejlesztése, alapvető ritmus írás kialakítása
– zenei memória fejlesztésének kezdeti lépései
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– a figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kidolgozása
– hangszerismeret bővítése
Ritmusfejlesztés
– mérőlépés, mérőütés, egyenletes lüktetés, egyenletes járással ritmusmotívumok
megszólaltatása
– rövid és hosszú ritmusértékek megkülönböztetése (nyolcad, negyed, negyed-értékű szünet,
– ütem, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal fogalma – kettes ütem )
Hallásfejlesztés és zenei írás-olvasás
– vonalrendszeren való tájékozódás kezdeti lépései, ami nem feltétlen az 5 vonallal kezdődik
– magas és mély hangok megkülönböztetése
– ugrás, lépés hangok közt
– szó-mi, szó-lá-szó-mi, szó-mi-dó dallamfordulatok éneklése kézjelről, szolmizálva, illetve
memorizálás után
– dalfelismerés, dallambújtatás
– egyszerű dallamok éneklése szolmizálva
– mi-ré-dó hangok éneklése, kézjel
– hangszeres zenélés megismertetése, hangszerismeret bővítése
Kétszólamúság előkészítése
– felelgető játékok, dal és mérő (ritmus és egyszerű dallam osztinátók, duda basszus
ritmuskíséretek,)
– dal vagy mondóka ritmusának és az egyenletesnek egyidejű megszólaltatása
Előképző 1 évfolyam (iskolás) feladatköre
– az óvodai dalanyag bővítése, játékok, játékfűzések ismerete, ezekben való jártasság
– ritmusfejlesztés
– az egyenletes mérő kialakításától az egyszerű ritmusmotívumok hallás utáni
megszólaltatásáig, ritmusértékek, ritmusképletek ismerete, ritmusolvasás
– hallásfejlesztés – dalanyagon keresztül, tiszta intonáció kialakításával, a szolmizációs
hangok ismeretével – íráskészség fejlesztése, alapvető zenei írás kialakítása
– zenei memória fejlesztésének kezdeti lépései
– Hangszínek (hangerõ) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak
felismerése.
– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése.
– hangszerismeret bővítése. Az abc hangnevek játékos ismerete, gyakorlása.
Előképző 2. évfolyam
Növendékei 7-10 éves (alsó tagozatos) gyermekek, akik az előképző 1 után kerülnek ebbe az
osztályba, valamint az újonnan érkezők, felvételi meghallgatás után. Fontos szempont a
csoportok kialakításánál, hogy hasonló tudással rendelkezők kerüljenek egy csoportba, így
megvalósítható a kiegyenlített együtt haladás.
A meghallgatási területek, szempontok:
– megfelelő szellemi érettség,
- koncentráció képesség
– választott dal önállóan történő eléneklése
– dallam és ritmusvisszhang

71

Helyi tanterv
Liszt Ferenc Zeneiskola
3. évfolyam
Célok:
Bevezetés a klasszikus zenei forma és harmónia világába, többszólamú európai népdalokon és
műzenei anyagon keresztül, új stílusú, valamint parlando és rubato régi stílusú dallamok zenei
anyagával.
Feladatok:
– népzenei dalanyag bővítése, új népdalok éneklése fejből
– kánonok, biciniumok, reneszánsz táncok, szemelvények éneklése kottából, szolmizálva,
hangnévvel és szöveggel
– bevezetés a bécsi klasszikus zenei forma
– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok és műzenei szemelvények alapján
– a többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján.
– ritmus- metrum- és formaérzék fejlesztése, váltakozó ütemek, ütemezéssel is, 3/8, 6/8
– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása, K7,N7 tanítása (hangköz fordítás)
– dallamírás: diktálás, memorizálás után, (könnyebb periódus, 6-10 ütemes dallamok,
funkciós basszus hangok aláírása betűvel)
– dúr és moll (három féle) hangsorok és megállapítása 4#-4b-ig, modális hangsorok, lapról
olvasás
– oktávon belüli hangközök, dúr, moll, szűk, bő alap hármas hangzatok éneklése, felismerése
lejegyzése,
– ismerje a funkciós basszus hangokat (T, SD, D), elnevezésüket, tudja hangnembe
elhelyezni, énekelni őket
– ismerje fel a kis éles, kis nyújtott és triola ritmusokat, tudja ezeket hangoztatni olvasásban
– barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is
– a zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése
– tudatos zenehallgatásra nevelés
Minimális követelmény:
– régi stílusú parlando, rubato, valamint új stílusú népdalok éneklése, elemzése
– műzenei példák éneklése a reneszánszból illetve más népek dalaiból
– igen egyszerű kétszólamú dallam felső szólamának lejegyzése,
– hangnemek megállapítása 4# - 4b előjegyzésig
– kis, nagy és tiszta hangközök (oktávon belül), valamint a négy féle alaphármas felismer
4.évfolyam „A” tagozat
Célok:
Az elméleti alapok összegzése, a zenei írás-olvasás készségének elmélyítése, alapvető
kottaolvasás megerősítése, az évfolyam végére az elméleti tudás alapjainak felmérése.
Feladatok:
– A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése bécsi klasszikus művekből.
Többszólamúság: kánonok, könnyű kétszólamú kórusművek.
– A magyar népzenei ismeretek áttekintése, dalanyag bővítése.
– Kottaolvasás, írás elmélyítése.
– Hangközök összegzése, hangköz és hangzatfordítás elve, bő4 oldással, hangközmenetek
éneklése szolmizálva, ABC-vel.
– dúr, moll hármashangzat fordítások, alaphelyzetű szűkített, bővített hármasok oldással,
felismerésük, építésük
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– domináns szeptim dúrban és mollban
– hangnemek 5#-5b-ig
– Formai elemzés képességének elmélyítése
Minimális követelménye:
– tudjon a növendék periódusnál nagyobb terjedelmű bécsi klasszikus dalokat, tanári
hangszerkísérettel megszólaltatni
– könnyű kétszólamú dallam lejegyzése könnyű funkciós basszussal
– kis, nagy, szűk, bő és tiszta hangközök (oktávon belül) felismerése, lejegyzése
– hangsorok (dúr és moll, tehát nem a modális hangsorok), hangnemek ismerete 5#-5b-ig
– Dúr, moll hármashangzatok fordításai, valamint a szűk, bő alap hármas felismerése,
éneklése, lejegyzése
– dominánsszeptim
– hangzat éneklése oldással (Dúrban és mollban)
– egyszerű formák (periódus, rondó, triós forma), funkciók felismerése, I-IV-V-I zárlati
fordulat ismerete.
Az évfolyam végén belső mérést végzünk, az év végi vizsgák keretében. Ide tartozhat az
alapvizsga is, ha a tanuló ezt választja a továbbképző évfolyamra lépés feltételeként.
Zeneiskolánkban az adaptált tantervtől eltérően az alapfok 1-2-3-4. évfolyamán a rövid és
hosszú tanszakok nem válnak külön.
5. évfolyam „A” tagozat
Célok:
Az elméleti ismeretek elmélyítése és megszilárdítása, zenetörténeti ismeretek elsajátítása. A
bécsi klasszikus zene még alaposabb megismerése. A bécsi klasszikus zene periodizáló és
funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb lélegzetű formákban. Zenei formák
megismertetése vagy ismétlése. Betekintés a romantikus zeneirodalomba.
Feladatköre:
– Funkciós tapasztalatok elmélyítése és alkalmazása énekelt és hallgatott zenei anyagokon.
– valamennyi hangköz felismerése, lejegyzése, éneklése,
– dúr, moll, szűk hármashangzatok és fordításaik, és a bő alap oldással
– a dominánsszeptim oldással dúrban és mollban is,
– autentikus zárlat, összetett zárlat,
– imitáció, tonális, reális válasz,
– moduláló periódusok olvasása, memorizálása,
– tájékozódás a hangsorokban, funkciók szerint
– önálló elemzési képesség állandó fejlesztése,
– alapvető tájékozottság kialakítása a zenei korszakokban
– lapról éneklés barokk és klasszikus szemelvényekből
– a többszólamú éneklés hangsúlyosabb megjelenése
5. évfolyam „B” tagozat
Célok:
Az elméleti ismeretek elmélyítése és megszilárdítása, zenetörténeti ismeretek elsajátítása. A
bécsi klasszikus zene még alaposabb megismerése. A bécsi klasszikus zene periodizáló és
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funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb lélegzetű formákban. Zenei formák
megismertetése vagy ismétlése. Betekintés a romantikus zeneirodalomba.
Feladatköre:
– valamennyi hangköz felismerése, lejegyzése, éneklése
– hangközmenetek alterációval és hangnemi kitéréssel,
– főhármasok, mellékhármasok,
– a dominánsszeptim,
– autentikus zárlat, összetett zárlat,
– imitáció, tonális, reális válasz,
– moduláló periódusok olvasása, memorizálása,
– tájékozódás a hangsorokban, funkciók és fokszámok szerint,
– könnyű népdalok lejegyzése, diktálás után,
– önálló elemzési képesség állandó fejlesztése,
– alapvető tájékozottság kialakítása a zenei korszakokban,
– lapról éneklés barokk és klasszikus szemelvényekből
– bővült periódusok: külső és belső bővülés
Minimális követelmény:
Azonos az „A” tagozat minimális követelményeivel.
Kiegészítés:
– ismerje a tanuló a teljes kvintkört
– tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a domináns szeptimet 5#-5b-ig elhelyezni,
felépíteni és énekelni
Tudjon alterációt tartalmazó– a tanult anyagnál könnyebb dallamot (4#-4b-ig) zeneileg
értelmesen lapról elénekelni szolmizálva vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel
– könnyű, bővült periódus terjedelmű klasszikus zenei részletet lejegyezni funkciós basszussal
– a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után memorizálni,
lejegyezni, majd transzponálni megadott hangnembe vagy megadott kezdőhangról
– a tanuló ismerje fel a funkcióváltozásokat
– legyen képes ismereteinek önálló alkalmazására.
6. évfolyam „A” tagozat
Célok:
A barokk zene alaposabb megismerése. A 6. évfolyam műzenei ismereteinek rendszerezése.
Feladatköre:
– barokk dalok, könnyű áriák, két és három szólamú vokális művek,
– jellegzetes barokk fordulatok (komplementer ritmika, hemiola, szekvencia, ellenmozgás)
megfigyeltetése, felismerése.
– barokk áriák, táncformák, színpadi betétdalok, jellegzetes hangszeres darabok,
megismerése, elemzése,
– a fúga. Imitáció, homofon és polifon zenei szerkesztés, tonális és reális válasz,
– teraszos dinamika,
– akusztikus és temperált hangolás
– Purcell, Handel és J. S. Bach részletek meghallgatása
– szvit, korál, kantáta, passió, oratórium, versenymű
Minimális követelmény:
– 10-15 barokk és klasszikus dallam éneklése fejből
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– a kvintkör ismerete 6#-6b-ig
– a modális hangsorok ismerete
– egyszerű barokk vagy klasszikus periódus lapról éneklése, lejegyzése
– hangközök, hármashangzatok és fordításainak ismerete
– a dominánsszeptim és a szűkített szeptim ismerete
– alapvető ismeretek a zenei korokról.
9.2.16 Kórus tanterv
Célok:
A kifejező, tiszta, szép éneklés elsajátítása, az egy és többszólamú kórusművek tiszta
intonálása és stílus hű előadása.
A növendékek zenei és közösségi élményhez juttatása.
Olyan pozitív élmény-nyújtás – a zene és az emberi kapcsolatok által -, amely arra ösztönzi a
növendékeket, hogy felnőtt korukban is részt vegyenek a kulturális élet különböző vokális
művészeti csoportjaiban.
A zeneiskolai és egyéb hangversenyek, ünnepek színessé tétele
Feladatkörök:
- ösztönözze a növendéket a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére
- fejlessze a növendék
hallását, ritmusérzékét
tempó- és dinamikai érzékenységét
hangszínek iránti igényét
kottaolvasási készségét
zenei memóriáját
zenei ízlését
stílusérzékét
formaérzékét
hangképző- és intonációs gyakorlatokkal harmonikus
hallását
 ismertesse meg a kórustagokat a az emberi hang sajátosságaival, kifejezési
lehetőségeivel a csoportos hangképzés ált
 a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival
 tudatosítsa a növendékekben az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és
emberi szempontból is.
Minimális követelmény:
A kórus
 legyen képes önálló, élményt adó szereplésre
 tudjon fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken
 tudjon „vezénylésre” énekelni
A növendék
 ismerkedjen meg a kórusirodalom számos remekművével
 tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban
 rendelkezzék jó kottaolvasási készséggel, zenei memóriával
 hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal
segítve az egységes kórushangzás megteremtését.
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A növendék tudja
 helyes légzéstechnikával
 tiszta intonációval
 pontos ritmusban
 érthető szövegmondással
 helyes tempó- és dinamika megválasztásával
 művészileg kidolgozottan – stílus hű formálással, szuggesztivitással –
elénekelni szólamát.
9.2.17 Népi hegedű tanterv
A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a magyar népzene
hangszeres darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni
hangszerükön.
A törzsanyag egy homogénebb a sajátos tájegység –Sárköz- zenei dallamvilágára épül.
Tájegységünk gazdag zenei dallamvilága, amelyre a sajátos sárközi-dunántúli néptánc épül,
ad okot arra, hogy főleg a népi hegedű törzsanyaga e köré épüljön. Fontos, hogy kialakuljon a
sajátos helyi stílus, zenei „íz világ”.
A tájegység sajátos dallamai mellet más tájegység dallamai is megjelennek a tananyagban,
mely az eltérő zenei dialektus kialakítását, megtanulását segíti a népi hegedű tanításában.
TANANYAG „A” tagozat
1. évfolyam
I félév: -hegedű részeinek ismerete
-hegedű tartása,
-húrok pengetése, ismerete, üres húr
-1-2.ujj használata, hangok ismerete
-vonótartás, vonóvezetés üres húron, majd 1-2. ujj
-rövid vonó
-fél-negyedhangok
-1-2-3-4. ujj használata
-gyerekdalok
II. félév: -hegedű tartásának és a jó vonóvezetés megerősítése
-1-2-3-4. ujj használata
-gyerekdalok, ugrós dallamok játszása
2. évfolyam
I félév: -gyermekdalok, dunántúli ugrósok játszása
-intonáció fejlesztése
II. félév: -intonáció fejlesztése
-dunántúli ugrósok
-dunántúli csárdások
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3. évfolyam
I félév: -hosszúvonó használata
-dunántúli, sárközi csárdások játszása
II. félév: dunántúli, sárközi csárdások
friss csárdás, friss dallamok
4. évfolyam
I félév: -Szatmári verbunk, oláhos
II félév: Szatmári csárdások, friss dallamok
Jellegzetes vonások elsajátítása, tájegység megfelelő díszítése.
5. évfolyam
I félév: Bogyiszlói pásztornóták, csárdások
II félév: Bogyiszlói friss, ugrósok
Bogyiszlói zene „íz világának” kialakítása, hangzásvilágának megismerése.
6. évfolyam
I félév: -Székelyföldi dallamok
-lassú csárdás és forgatós
Jellegzetese díszítések, vonások kialakítása.
II félév:-5 és fél év alatt elsajátított tudásanyag felelevenítése, táncrendeknek megfelelő zenék
kialakítása, gyakorlása.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A növendék legyen képes:
 népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan, élményt
adóan megszólaltatni hangszerén
 hallás után zenét tanulni
 népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan tovább fejleszteni, tudatosan
elemzően gyakorolni.
Rendelkezzék:
 az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással,
 kiművelt zenei képességekkel,
 a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési
gyakorlattal.
Ismerje:
 a népzene előadásmódjának jellegzetességeit,
 a magyar népzene nyelvjárás-területeit és ezek stílusbeli jellemzőit,
 a hangszeres népzene műfajait,
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 a különböző népzenei tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez
kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét,
 a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét.
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi hegedű főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Dunántúli táncok. (Ugrós, lassú és friss csárdás stílusos, ritmikus játéka.)
Szatmári táncok. (Szatmári verbunk, oláhos, csárdás, friss.)
Székelyföldi dallamok.(lassúcsárdás, forgatós)
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat
A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk
és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző
évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően
tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás
tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.
A „B” tagozatos tanuló követelménye a végzett anyag mennyiségében is, de főként a
hangszeres játék hangminőségében, a hangszerkezelés biztonságában, virtuozitásban és az
előadás kifejező erejében haladja meg az „A” tagozaton tanulók szintjét!
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje:
– a magyar népzene nyelvjárás–területeit és ezek stílus béli jellemzőit,
– a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában,
– a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait,
– a különböző népzenei tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó
dallamanyagot és hangszeres zenét.
– a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedűn vagy kontrán),
– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszer–
együtteseket, valamint a vonós bandák különböző felállásait és ezek hangzását,
– népzenénk múltját,
– hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében,
– alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének
kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit.
Legyen képes:
– dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének, s az így kialakított összetett formák
(például táncrend) szabályait,
– legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre.
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A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi hegedű főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.)
Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós.)
Bogyiszlói táncok. ( Lassú csárdás, friss csárdás, ugrós, pásztórnóták.)
Sárközi táncok. ( lassú csárdás, friss csárdás, ugrós, verbunkos.)
9.3 A pedagógiai munka megvalósulását segítő eszközök, felszerelések
Hangszerpark:
A zavartalan szakmai munkához szükséges hangszerellátottság jónak mondható - a
szükséges hangszerek utánpótlásával, a javításra szoruló hangszerek karbantartásával biztosított.
Könyvtár, kottatár:
A könyvtári állomány gyarapítása a lehetőségekhez mérten folyamatos.
IKT eszközök:
A beruházásoknak köszönhetően a bővítés, korszerűsítés folyamatos (számítógépek,
digitális táblák, laptop, elektroakusztikus berendezések, nyomtató-másoló).
Bútorzat:
Az elöregedett bútorzat pótlása az igényekhez mérten folyamatos.
Működést korszerűsítő munkálatok:
A karbantartási munkálatok a működési feltételek javulását szolgálják. Az épület
felújítási, korszerűsítését folyamatok a felmérési munkálatokkal elkezdődtek.
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