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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)



A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény



A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény



A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2011. évi
CLV. törvény



A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet



Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet



Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet



A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet



Az Országos képzési jegyzékről és az Országos képzési jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet



A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM- rendelet



Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI- rendelet



Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 217/2012.
(VIII. 9.) Korm. rendelet



A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM- rendelet



A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet



136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú
kormányrendeletek módosításáról



25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a
2016/2017.

tanévben

induló

képzések

tanulmányi

ösztöndíjra

szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról.
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jogosító



5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat)
módosítása.



19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről
szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a továbbiakban: Részletes követelmények)
módosításáról.



134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet Az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról.



20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
módosításáról.

A fenti jogszabályoknak a szakmai programra vonatkozó konkrét előírásai:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
4. § E törvény alkalmazásában…
10. gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, tanuló testi
épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási
intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő
időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen
kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt
23. §…
(7) A kormányhivatal az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha a nevelési-oktatási
intézmény
a) pedagógiai programja az e törvényben, szakmai programja a szakképzésről szóló
törvényben meghatározottaknak nem felel meg
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6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete
A

1

évfolyam

B

gyermek, tanuló heti
óraszáma

BA
testnevelés
nélkül

2

BB
testnevelés

C

D

E

osztályok heti időkerete

nemze
tiségi
iskolai
nevelé
soktatás
többlet
tanórai
foglalkozása
inak
száma

sajátos nevelési igényű tanulók heti
egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozásainak száma

DA
nemzetiség

EA
értelmi
fogyatékos

EB
gyengénlát
ó

EC
vak,
nagyot
halló,
mozgásés
beszéd
fogyat
é-kos

EE
siket
és
autista

EF
egyéb

CB a
hittan
CC 6
többés 8
let óraévf.
kerete gimnáegyház zium
i intéz- többlet
ményekórái
ben

BC
órák
testneveléssel

CA
engedélyezett

61

61

2

3

óvoda

61

4

első évfolyam

20

5

25

52

1

2

3

7

8

10

3

5

második évfolyam

20

5

25

52

1

2

3

7

8

10

3

6

harmadik évfolyam

20

5

25

52

1

2

3

7

8

10

3

7

negyedik évfolyam

22

5

27

55

1

2

3

7

8

11

3

8

ötödik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

9

hatodik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

10

hetedik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

11

nyolcadik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

12

Nyelvi előkészítő és
Híd-évfolyamok

25

5

30

56

2

3

4

9

10

13

4

13

kilencedik évfolyam

30

5

35

57

2

2

3

4

9

10

13

4

14

tizedik évfolyam

31

5

36

57

2

2

3

4

9

11

14

4

15

tizenegyedik
évfolyam

30

5

35

58

2

2

3

5

11

12

15

5

16

tizenkettedik
évfolyam

30

5

35

58

2

2

3

5

11

12

15

5

5

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet szerint.
Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok képző és iparművészet: (Kifutó: 2020. 06.30.)
Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott felhasználásával
évfolyam
9.
10.
11.
12.
13.
évfolyam évfolyam évfolyam
évfolyam évfolyam
hetek száma
heti szakmai óraszám a heti 40 órás
szki kerettanterv szerint
NAT művészet óra
szabad sáv
helyi szinten szakmai képzésre
fordítható összes óraszám
éves óraszám

36
11

36
12

36
13

32
16

32
31

4
15

1
4
17

4
17

4
20

4
35

540

612

612

640

1120

képzési óraszám 9-12:
képzési óraszám 13:
gyakorlat (felosztva)
összes képzési óra:

2404
1120
160
3684

Érettségire épülő szakképző évfolyamok esetén: (Kifutó: 2017. 06.30.)
heti óraszám
szabadsáv
nélkül

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:
Szakgimnáziumi

éves óraszám
szabadsáv
nélkül

31 óra/hét
31 óra/hét
képzés

esetén

a

heti

heti óraszám
szabadsávval

1116 óra/év
35 óra/hét
160 óra
992 óra/év
35 óra/hét
2268 óra
és éves szakmai óraszámok

kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet szerint.
Érvényes: 2016. 09.01-től.
évfolyam

heti óraszám

éves óraszám

9. évfolyam

11 óra/hét

396 óra/év

10. évfolyam

12 óra/hét

432 óra/év

Ögy.

60 óra

11. évfolyam

10 óra/hét

Ögy.

360 óra/év
60 óra

12. évfolyam

10 óra/hét

310 óra/év

5/13. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:
évfolyam
1/13. évfolyam

2579 óra
heti óraszám
31 óra/hét

1116 óra/év

Ögy
2/14. évfolyam

éves óraszám
80 óra

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2157 óra
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éves
óraszám
szabadsávv
al
1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra
a szakképzési

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2. § E törvény alkalmazásában:
37. szakképzési kerettanterv: a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kidolgozott, a
szakképesítés követelményei átadásának tartalmát és menetét leíró egységes, kötelezően
alkalmazandó dokumentum, amelyet a szakiskolai képzésben szakképesítésenként, a
szakközépiskolákban ágazatonként és szakképesítésenként a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter rendeletben ad ki az oktatásért felelős miniszterrel és az adott
szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben;
40. szakmai érettségi végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező
szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról
szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör betöltésére képesít. Az ágazat
szerinti kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb követelmények szerint teljesített
érettségi vizsgatárgynak minősül;
41. szakmai és vizsgakövetelmény: a szakképesítésért felelős miniszter által rendeletben
kiadott központi képzési dokumentum, amely meghatározza az adott szakképesítés komplex
szakmai vizsgájára történő felkészülés szakmai követelményeit, feltételeit és azokat a
követelményeket, amelyeket a komplex szakmai vizsga során szükséges teljesíteni;
42. szakmai követelmény: olyan követelmény, amely a gazdaságnak az adott szakemberrel
szemben támasztott elvárásait, a szakma gyakorlása közben végzendő feladatok megoldásával
kapcsolatban támasztható követelményeket tükrözi. Magába foglalja a munkába lépéshez és a
munkavégzés során szükséges kompetenciák (munkaköri követelmények) szintjét, tartalmát,
minőségét;
43. szakmai követelménymodul: a szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott
része, egyedi szakképesítések esetén annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak
összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi, a szakmai és vizsgakövetelményben
rögzített szakmai kompetenciáját;
44. szakmai tantárgy: a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítéséhez a szakképzési
kerettantervben előírt tantárgy;
7. §
(3) A szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján a szakképző
iskolában a pedagógiai program részeként szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli
szakképzést folytató intézményben a szakmai és vizsgakövetelmény szerint, valamint a
szakképzési kerettanterv tartalmi előírásának figyelembevételével a felnőttképzésről szóló
törvényben szabályozott képzési programot kell kidolgozni.
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8. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai képzés a szakmai és
vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes, kötelezően alkalmazandó kerettanterv (a
továbbiakban: szakképzési kerettanterv) szerint folyik.
(2) A szakképzési kerettanterv a szakiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai
elméletre, továbbá az iskolai tanműhelyben folyó vagy a gazdálkodó szervezetnél szervezhető
szakmai gyakorlati képzésre kerül kiadásra. A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a
szakiskolában a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához valamennyi évfolyamon,
együttesen rendelkezésre álló időkeret harminchárom százaléka a Nemzeti alaptantervben
meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.
(3) A szakképzési kerettanterv a szakközépiskolákban ágazatonként a kilencedik-tizenkettedik
évfolyamon a szakmai elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati, valamint szakképesítésenként
az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon a szakmai elméleti, továbbá a szakmai
gyakorlati oktatásra kerül kiadásra. A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a
szakközépiskolákban a kilencedik-tízedik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások
megtartásához rendelkezésre álló időkeret legalább hetven százaléka, a tizenegyediktizenkettedik évfolyamon legalább a hatvan százaléka a Nemzeti alaptantervben
meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.
(4) A szakképzési kerettanterv tartalmazza a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai
tantárgyak rendszerét és témaköreinek tartalmát, annak meghatározását, hogy az adott
szakmai tantárgy a szakmai elméleti képzés vagy a szakmai gyakorlati képzés része, a
tantárgyi követelmények évfolyamonkénti megoszlását, a követelmények teljesítéséhez
rendelkezésre álló időkeretet, a szakmai elméleti és gyakorlati képzés tagolását és arányait. A
szakképzési kerettanterv tartalmazza, hogy az adott szakmai tantárgy mely szakmai
követelménymodulnak felel meg.
(5) Az adott szakképző iskola típusára és évfolyamára – a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes
óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább
kilencven százalékának tartalmát a szakképzési kerettanterv állapítja meg. A szabadon
hagyott időkeret szakmai tartalmát a szakképző iskola szakmai programja határozza meg.

15. A szakközépiskola
21. § (1) A szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamán az ágazathoz tartozó
érettségi végzettséghez kötött – a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti
közismereti oktatással párhuzamosan – a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában
foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv
szerint.
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(2) A szakközépiskola a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon az ágazatára előírt szakmai
érettségi vizsgatárgy követelményei szerint felkészít a kötelező szakmai érettségi
vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára. A szakmai érettségi vizsga vizsgakövetelményeit – a
közismereti érettségi vizsga követelményeinek figyelembevételével – az ágazatokra előírt
kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményei tekintetében a Kormány adja ki.
(3) A szakközépiskola a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán
felkészíti legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre.
(4) A szakközépiskola tizenharmadik (első szakképzési) évfolyamán érettségi végzettséghez
kötött, az OKJ-ban meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó
szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.
(5) A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi
végzettséget szerzett tanulók részére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött
szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben
az esetben a szakközépiskola a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a
tizenharmadik-tizennegyedik (első-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a felkészítés a tizenharmadik (első
szakképzési) évfolyamon a szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamára a
szakképesítés ágazata szerinti szakképzési kerettanterv által előírt követelmények szerint
folyik. A tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam követelményeinek teljesítését követően
a tanuló az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsga teljesítésével
szakmai érettségi végzettséget szerezhet.
22. §…
(3) A szakközépiskola szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésekről és az adott
szakképesítésbe való bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a szakközépiskolába való
jelentkezésekor tájékoztatni kell. A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes
szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a szakközépiskola pedagógiai
programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint a tanulmányokba
beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója határoz.
16.
26. § (5) A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a
szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai
gyakorlatra meghatározott óraszámon felül – a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás
pótlása kivételével – gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető.
(6) Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része.
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27. § (1) A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a
szakképesítésre előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe a szakképző iskola
pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint be kell
számítani.

33. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzés a jelen alcímben foglalt eltérésekkel felnőttoktatás
keretében is folyhat. A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos
elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési
formától függően a nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb
sajátos munkarendjében folyhat.
(6) A szakképzési kerettanterv alapján az iskola a pedagógiai program részét képező helyi
tantervében és szakmai programjában meghatározza a felnőttoktatás keretében oktatott
szakmai tantárgyak óraszámait az (5) bekezdésben meghatározottak alapján.

39.§
(3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati
képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam
megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati
képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató
szervezet hozzájárulása is szükséges.
(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan
mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév
megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az
évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés
kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja
részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató
szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza…
c) szakképző iskola esetén a szakmai programot,
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11. §
(2) A helyi tanterv, a szakmai program az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez
egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet.
74.§
(3) Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó iskola helyi tanterve,
szakmai programja az évfolyam követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb
időt határoz meg, a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot
pedig a tanítási idő végén kell megállapítani.
14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről
2. §(1) Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható
szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint – a jelen rendelet alapján – az iskolai
rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, rész szakképesítések felsorolását az 1.
melléklet tartalmazza.
3. § (1) A szakképző iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 5. § c) és d) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszokhoz a 2. §-ban
meghatározott iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos szakképzési célok teljesítéséhez e
rendelettel kiadott szakképzési kerettanterveket alkalmazza.
(2) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv – amennyiben a
szakképesítés szakközépiskolai ágazatba besorolásra került – egyaránt tartalmazza az Szt. 21.
§
a) (2) és (4) bekezdése szerinti képzés, valamint
b) (5) bekezdése szerinti képzésóratervét.
(3) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv – amennyiben a
szakképesítés szakközépiskolai ágazatba besorolásra került – tartalmazza az adott
szakképesítés ágazata szerinti közös kerettantervi elemeket.
(4) A szakiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv tartalmazza
a) az Nkt. 13. § (1) bekezdésében meghatározott, három évfolyamos szakiskolai képzés,
valamint
b) az Szt. 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott, két évfolyamos szakiskolai
képzésóratervét.
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4.§
(4) A nappali oktatás munkarendjétől eltérő munkarend szerint szervezett felnőttoktatás
keretében folytatott szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket
adaptálja.

5. § (1) A szakképzési kerettanterv az egyes évfolyamok között az adott szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott összefüggő szakmai gyakorlati
óraszámokat határoz meg. Az óraszámok az összefüggő nyári gyakorlat egészére
vonatkoznak, amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell.
(2) A szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket a kerettanterv szerinti tanévenkénti
tagolásban építi be a szakmai programjába, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.
(3) A szakképzési kerettanterv nem kötelezően alkalmazandó elemei a tantárgyak témaköreire
meghatározott óraszámok, valamint a szakképzési kerettanterv ajánlásként megfogalmazott
elemei. A szakképző iskola ezen nem kötelező elemeket a szakmai programjában szabadon
alkalmazhatja vagy eltérhet tőle.

I.

BEVEZETÉS:

„Összejönni: jó kezdés. Együtt maradni: haladás. Együtt is dolgozni. siker.”, mondta Henry
Ford. Ez a gondolat vezérel bennünket a mindennapi feladataink során és a közösségalakítási
törekvéseinkben. Iskolánk szakai programja a művészeti képzésekre épül, így a nemzeti és
azon belül a művészeti kultúra alakulásáért érzünk és vállalunk felelősséget valamint feladatot
az oktató-nevelő munkánk során.
Középfokú képzéseink alapozást nyújtanak a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez, utat
mutatnak a személyiség fejlődéséhez, közösséghez való tartozáshoz és az emberi normák
betartásához. A képzés magában hordozza az érdeklődés iránti vágy felkeltését, a tanulni
vágyás lehetőségét, a mesterségbeli tudás elsajátítását, a kognitív képességek fejlesztését. A
siker és kudarc feldolgozását, a felmerülő problémák megoldását a személyiségformálás
eszközeként kezeljük, megtanulva és tapasztalva ezzel a művészpálya során várható
lehetőségeket úgy, mint: kreativitás/ felelősségtudatosság/ kézügyesség/ tervezési képesség/
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absztrakt

gondolkodás/

önállóság/

nyitottság/

szorgalom/

önfejlődés/

terhelhetőség/

döntésképesség/ konszenzus készség/ kitartás/ elszántság/ élethosszig tartó tanulás.
AZ INTÉZMÉNY SZAKKÉPZÉSI SZERKEZETE:

II.

Feladatunk a szakmai alapdokumentum szerint:


szakgimnáziumi nevelés-oktatás



nappali rendszerű iskolai oktatás



felnőttoktatás - nappali, esti, levelező, más, sajátos munkarend szerint



évfolyamok: kettő, négy, öt



sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdők)



érettségire felkészítő négy évfolyam

A szakmai képzésben oktatható szakmák körét a szakmai alapdokumentum tartalmazza és
határozza meg.
Képzési struktúra 2013. 09.01.-től (szakközépiskolai kifutó rendszer 2020. 06. 30.-ig)
Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés azonosító

Szakmacsoport

száma

OKJ rendelet
szerinti szakképző
évfolyamok száma

Festő

4. Művészet, közművelődés,

54 211 03

5

kommunikáció
Szobrász

4. Művészet, közművelődés,

54 211 07

5

kommunikáció
Táncos II. (Néptáncos)

4. Művészet, közművelődés,

54 212 09

5

kommunikáció
Festő

4. Művészet, közművelődés,

54 211 03

2

kommunikáció
Grafikus

4. Művészet, közművelődés,

54 211 04

2

kommunikáció
Kerámiaműves

54 211 05

4. Művészet, közművelődés

2

Mozgókép- és

54 213 03

4. Művészet, közművelődés,

2

kommunikáció

animációkészítő
Táncos II.

4. Művészet, közművelődés,

54 212 09

kommunikáció

(Színházi táncos)

Képzési struktúra: 2016. 09. 01.-től (szakgimnáziumi rendszer)
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Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés azonosító

Szakmacsoport

száma

OKJ rendelet
szerinti szakképző
évfolyamok száma

Festő

4. Művészet, közművelődés,

54 211 03

5

kommunikáció
Szobrász

4. Művészet, közművelődés,

54 211 07

5

kommunikáció
Táncos II. (Néptáncos)

4. Művészet, közművelődés,

54 212 09

5

kommunikáció
Festő

4. Művészet, közművelődés,

54 211 03

2

kommunikáció
4. Művészet, közművelődés,

54 211 04

Grafikus

2

kommunikáció
Kerámiaműves

54 211 05

4. Művészet, közművelődés

2

Mozgókép- és

54 213 03

4. Művészet, közművelődés,

2

kommunikáció

animációkészítő
Táncos II.

4. Művészet, közművelődés,

54 212 09

kommunikáció

(Színházi táncos)

A szakmai képzések szerkezete:
Szakközépiskola

Szakgimnázium

2013-2020

2016-
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Közismereti tárgyak

Közismereti tárgyak

(érettségire felkészülés)

(érettségire felkészülés)

Érettségi

Szakmai ismeretek1

Szakmai ismeretek

(Ágazati érettségi +

Szakmai ismeretke2

(szakképesítés a 14.

szakvizsga a 13.

(Szakma érettségi +
szakképesítés a 13.

évfolyamon)

Szakmai ismeretek

évfolyamon)

évfolyamon)

Belépési feltételek:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai
végzettség.
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: az egyes szakok kerettantervében előírt szabályok
szerint.
Pályaalkalmassági követelmények: A pályaalkalmassági vizsgálat a gyakorlati ismeretek
elsajátításához szükséges alapvető képességek, készségek, rátermettség vizsgálatára terjedhet
ki, melyek szükségesek egy adott szakma tanulásához és későbbi gyakorlásához.
Felvételi eljárás: Párhuzamos oktatás esetén az iskola felvételi tájékoztatója tartalmazza.
Érettségire épülő szakképesítés estén gyakorlati és szóbeli meghallgatás van. A következő
tanévre vonatkozó felvételi követelményeket az iskola honlapján kell megjelentetni felvételi
vizsga előtt 2 hónappal.
Felvételhez szükséges dokumentumok:
- Jelentkezési lap
- Központi írásbeli értékelő lap (párhuzamos képzés estén!)
- Eü.-i igazolások, oltási könyv… stb.
- SNI esetén mellékelni kell a kérelmet (szakvéleménnyel) a beszámíthatósághoz és a
kedvezmény igénybevételéhez.
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Oktatás munkarendje:
Nappali rendszerű párhuzamos képzés (4+1 tanév).
Nappali rendszerű érettségire épülő képzés (2 tanév).
Képzés költségei:
A hatályos szabályzók alapján két OKJ-s végzettség megszerzése ingyenes.
2011. évi CLXXXVII. törvény 29. § (1)93 Az állam által támogatott iskolai rendszerű
szakképzésben - e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás
munkarendjétől – ingyenes.
a)94 a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az
elméleti és a gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első
szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi
végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként
három tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban
előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig,
b) a tanuló részére a szakgimnáziumban a szakmai érettségire történő felkészítés hat
tanéven keresztül,
d) a tanuló részére szakgimnáziumban a szakmai érettségi vizsga és első alkalommal a
javító- és pótló érettségi vizsga,
e) a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai
érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga,
f)95 a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés
megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai
vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsga.
(1a)96 Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott javító-, pótlóvizsga ingyenes,
bármely szakképző intézmény korábbi tanulója részére első alkalommal a tanulói jogviszony
megszűnése után is.
(1b)97 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően minden esetben ingyenes az iskolai
rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési
igényű tanuló részére.
(1c)98 A kormányhivatal méltányosságból, a hátrányos helyzetű tanuló - kiskorú tanuló
esetén szülője, gyámja - kérelmére, valamint tartós betegség vagy egyéb, méltányolható
körülmény esetén a tanuló - kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja - kérelmére és a szakképző
iskola javaslatára engedélyezheti az (1) bekezdés szerinti időtartam legfeljebb két tanévvel
történő meghosszabbítását.
(2)99 Azon tanulótól, aki a képzésben való ingyenes részvételre jogosult, a gyakorlati
képzést folytató szervezet a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati
képzés feltételeinek a biztosításáért a tanulótól vagy a tanuló szülőjétől (gyámjától) nem
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kérhet, és nem fogadhat el, a tanuló vagy a tanuló szülője (gyámja) pedig a gyakorlati képzést
folytató szervezetnek nem adhat semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást
vagy költségtérítést.
(3) Az illetékes szakképző iskola a (2) bekezdés szerinti tilalom megszegéséről a
tudomására jutástól számított tizenöt napon belül köteles tájékoztatni az illetékes területi
gazdasági kamarát. A tilalmat megszegő gyakorlati képzést folytató szervezetet a területileg
illetékes gazdasági kamara - a gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel együttműködve - a
60. §-ban meghatározott ellenőrzés eredményeként legfeljebb öt évre eltiltja a gyakorlati
képzésben való részvételtől.
(6)100 A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első
szakképesítés megszerzését követően kezdhető meg.
(7)101 Harmadik és további szakképesítés támogatása szempontjából figyelmen kívül kell
hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren
kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít második vagy harmadik szakképesítésnek a
meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító
képzésben szerezhető - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó,
kapcsolódó - szakképesítés, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés birtokában, iskolai rendszerű szakképzésben szerzett érettségi végzettséghez
kötött szakképesítés.

III.

AZ INTÉZMÉNY SZAKKÉPZÉSI TARTALMA, ÓRATERVEK:

(Szakmánként megjelenítve a kiadás éve szerinti csoportosításban.)
III.1 2013-09.01. bevezetett és kiadott kerettantervek esetén:
Párhuzamos szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
Festő:
Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott felhasználásával
évfolyam
9.
10.
11. évfolyam 12.
évfolyam évfolyam
évfolyam

13.évfolya
m

hetek száma

36

36

36

32

32

heti szakmai óraszám a heti 40 órás szki
kerettanterv szerint

11

12

13

16

31

NAT művészet óra
szabad sáv
helyi szinten szakmai képzésre fordítható
összes óraszám
éves óraszám

1
4

4

4

4

4

15

17

17

20

35

540

612

612

640

1120

képzési óraszám 9-12:

2404

képzési óraszám 13:

1120

gyakorlat (felosztva)

160

összes képzési óra:

3684
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Szobrász:
Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott felhasználásával
évfolyam
9. évfolyam
10.
11. évfolyam 12.
évfolyam
évfolyam

13.évfolya
m

hetek száma

36

36

36

32

32

heti szakmai óraszám a heti
40 órás szki kerettanterv
szerint
NAT művészet óra

11

12

13

16

31

szabad sáv
helyi
szinten
szakmai
képzésre fordítható összes
óraszám
éves óraszám

1
4

4

4

4

4

15

17

17

20

35

540

612

612

640

1120

képzési óraszám 9-12:

2404

képzési óraszám 13:

1120

gyakorlat (felosztva)

160

összes képzési óra:

3684

Néptáncos:
Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott felhasználásával
évfolyam
9. évfolyam
10.
11. évfolyam 12. évfolyam 13.
évfolyam
évfolyam
hetek száma

36

36

36

32

32

heti szakmai óraszám a heti
40 órás szki kerettanterv
szerint
NAT művészet óra

11

12

13

16

31

szabad sáv
helyi
szinten
szakmai
képzésre fordítható összes
óraszám
éves óraszám

1
4

4

4

4

4

15

17

17

20

35

540

612

612

640

1120

képzési óraszám 9-12:

2404

képzési óraszám 13:

1120

gyakorlat (felosztva)

160

összes képzési óra:

3684
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Érettségire épülő Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
Grafikus:
heti óraszám
szabadsáv nélkül

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv nélkül
1116 óra/év
160 óra
992 óra/év
2268 óra

heti óraszám
szabadsávval
35 óra/hét
35 óra/hét

éves
óraszám
szabadsávva
l
1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

Festő:
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
szabadsáv nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv nélkül
1116 óra/év
160 óra
992 óra/év
2268 óra

heti óraszám
szabadsávval
35 óra/hét
35 óra/hét

éves
óraszám
szabadsávva
l
1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

Mozgókép és animációkészítő:
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
szabadsáv nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv nélkül
1116 óra/év
160 óra
992 óra/év
2268 óra

heti óraszám
szabadsávval
35 óra/hét
35 óra/hét

éves
óraszám
szabadsávva
l
1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

Kerámiaműves:
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
szabadsáv nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv nélkül
1116 óra/év
160 óra
992 óra/év
2268 óra

heti óraszám
szabadsávval
35 óra/hét
35 óra/hét

éves
óraszám
szabadsávva
l
1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

Színházi táncos:
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam

heti óraszám
szabadsáv nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv nélkül
1116 óra/év
160 óra
992 óra/év
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heti óraszám
szabadsávval
35 óra/hét
35 óra/hét

éves
óraszám
szabadsávva
l
1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év

Összesen:

2268 óra

2540 óra

III.2 2016. 09. 01.-től bevezetésre került kerettantervek esetén:
A 4 óra szabad órakeretet a szakmai órák óraszámainak a növelésére fordítottuk a MÜSZA
ajánlása alapján. Új tantárgyat és tananyagelemeket nem hoztunk létre, a meglévő témakörökre fordítható óraszámokat növeltük meg ezáltal.
Párhuzamos szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
(Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szakgimnáziumok 912. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a
szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra
időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.)

Festő:
évfolyam

heti óraszám

éves óraszám

9. évfolyam

11 óra/hét

396 óra/év

10. évfolyam

12 óra/hét

432 óra/év

Ögy.

60 óra

11. évfolyam

10 óra/hét

Ögy.

360 óra/év
60 óra

12. évfolyam

10 óra/hét

310 óra/év

5/13. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2579 óra

Szobrász:
évfolyam

heti óraszám

éves óraszám

9. évfolyam

11 óra/hét

396 óra/év

10. évfolyam

12 óra/hét

432 óra/év

Ögy.
11. évfolyam

60 óra
10 óra/hét

Ögy.

360 óra/év
60 óra

12. évfolyam

10 óra/hét

310 óra/év

5/13. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2739 óra

Néptánc:
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Táncos II.
szakképesítés
(szakmairány
megnevezésével)

Szakképzési
évfolyam

Párhuzamos képzés

évfolyam

9.

10.

11.

12.

13.

hetek száma

36

36

36

31

31

heti szakmai óraszám a
heti 40 órás
kerettanterv szerint

12

13

11

10

szabadon tervezhető
órakeret hetente

1

0

0

0

NAT művészet óra
hetente

0

0

1

0

fő szakképesítés
óraszáma hetente

8

8

7

7

mellék szakképesítés
óraszáma

3

4

3

3

Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek

0

1

0

0

szabad sáv hetente

4

3

4

5

5

5

5

5

21

21

20

20

756

756

720

620

(szabadon tervezhető
órakerettel)

31

testnevelés órák
terhére fordítandó
szakmai órák száma
hetente
helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
összes óraszám
hetente
éves óraszám
képzési óraszám
összesen 9-12.
évfolyam:
képzési óraszám
összesen 13. évfolyam:
gyakorlat (felosztva)

961

2852

0

0

961

160

összes képzési óra:

3973

Érettségire épülő Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt követő 13.
évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti eltérés a
szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!)

Grafikus:
Évfolyam
1/13. évfolyam

Heti óraszám
31 óra/hét

Éves óraszám
1116 óra/év
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Ögy

80 óra

2/14. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2157 óra

Mozgókép és animációkészítő:
évfolyam
1/13. évfolyam

heti óraszám
szabadsáv

éves óraszám
szabadsáv

nélkül

nélkül

31 óra/hét

Ögy

1116 óra/év

heti óraszám

éves óraszám

szabadsávval

szabadsávval

35 óra/hét

80 óra

2/14. évfolyam

31 óra/hét

Összesen:

1260 óra/év
80 óra

961 óra/év

35 óra/hét

2157 óra

1085 óra/év
2425 óra

Festő:
évfolyam
1/13. évfolyam

heti óraszám
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év

Ögy

80 óra

2/14. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2157 óra

Kerámiaműves:
évfolyam
1/13. évfolyam

heti óraszám
31 óra/hét

1116 óra/év

Ögy
2/14. évfolyam

éves óraszám
80 óra

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2157 óra

Színházi táncos:
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két
évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.
Táncos II.
szakképesítés
(szakmairány
megnevezésével)

Párhuzamos képzés
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Szakképzési
évfolyam

évfolyam

9.

10.

11.

12.

13.

hetek száma

36

36

36

31

31

heti szakmai óraszám a
heti 40 órás
kerettanterv szerint
(szabadon tervezhető
órakerettel)

13

13

11

11

1

0

0

0

NAT művészet óra
hetente

0

0

1

0

fő szakképesítés
óraszáma hetente

8

8

8

8

mellék szakképesítés
óraszáma

4

5

3

3

Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek

0

1

0

0

szabad sáv hetente

5

4

5

5

testnevelés órák
terhére fordítandó
szakmai órák száma
hetente

5

5

5

5

helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
összes óraszám
hetente

23

22

22

21

éves óraszám

828

792

756

651

szabadon tervezhető
órakeret hetente

képzési óraszám
összesen 9-12.
évfolyam:
képzési óraszám
összesen 13. évfolyam:
gyakorlat (felosztva)

961

3027

0

0

961

160

összes képzési óra:

IV.

31

4148

SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

Gyakorlati képzés helye:
A tanulók (9-13/13-14 évfolyamokon) a teljes képzési idő alatt az iskolai műhelytermekben
részesülnek gyakorlati képzésben.
Az intézmény műhely termei:
-

grafika: kép- és digitális, - festő műhely, - kerámia- szobrász műhely, digitális
tantermek

-

rajztermek

-

tánctermek szolgálják a szakmai munkát.
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Az oktatás helyszínei:
4031. Debrecen, Holló László sétány 06. ---Gimnázium A épület
4031. Debrecen, Angyalföld tér 7. ---Gimnázium B épület
4031. Debrecen, Holló László sétány 08. ---Holló László Emlékház
4031. Debrecen, Kishegyesi út 46-50.---Festő műhely
4031. Debrecen, Kishegyesi út 38. ---Képgrafika műhely
4031. Debrecen, Angyalföld tér 16. Digitálisgrafika és fotó műhely
Az intézményben, ebben a képzési formában nem alkalmazunk tanulószerződdéssel kötött
külső gyakorlati szakmai képzést.
A tanuló a szakmai programban meghatározott (gyakorlati oktatás és összefüggő szakmai
gyakorlat) gyakorlati oktatáson kívül nem vehet részt gyakorlati foglalkozáson.
Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítési lehetőségei:
-

Iskolai projekt

-

Iskola által szervezett megállapodáson alapuló szakmai projekt együttműködés
szaktanárok irányítása mellett.

-

Külsős partnerekkel kötött szakmai projekt szaktanárok bevonásával.

-

Egyéb

Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítési ideje a kerettantervben előírt évfolyami
idősávban működik.
A szakmai gyakorlatok tartalmát a szakmai munkaközösség jelöli ki egyeztetés alapján és
ismertetik a tanulókkal.
Szakmai gyakorlat óraszámának az időfelosztása: 2013-as OKJ szerint
Az időtartam felosztását a szakmai munkaközösségek határozták meg.
Évfolyamon

Képzőművészet

Táncművészet

9.

40

40

10.

40

40

11.

40

40

12.

40

40

Összesen:

160 óra

160 óra

13.

160 óra

160 óra

80 óra- júniusban, 80 óra augusztusban
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Szakmai gyakorlat óraszámának az időfelosztása: 2016-os OKJ szerint
Évfolyamon

Képzőművészet

Táncművészet

9.

0

40

10.

60

40

11.

60

40

12.

0

0

Összesen:

120 óra

120 óra

13.

80 óra

80 óra

ELŐZETES TANULMÁNYOK BESZÁMÍTHATÓSÁGA:

V.

A szakgimnáziumban folyó szakképzésre vonatkozó különös szabályok a2011. évi CLXXXVII. törvény alapján.
hatályba lépés: 2016.09.01.
22. §

74

(1) A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése

és szakirányú szakképesítése a szakgimnázium pedagógiai programja részét képező szakmai
programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és
tartalmáról a kerettantervben meghatározottak figyelembevételével az iskola igazgatója határoz.
(2)

A

tanuló

az

érettségi

végzettséghez

kötött

szakképesítésre

történő

felkészítésbe

bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a
tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az
érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha az érettségi végzettség
megszerzésére az e bekezdésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi
meg.
(3) Kizárólag szakképzési évfolyamokon folyhat nevelés-oktatás a szakgimnáziumban, ha a
szakgimnázium olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki - figyelembe véve a (2)
bekezdésben foglaltakat - teljesítette a szakképzési évfolyamra történő belépés követelményeit.
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-

-

-

-

VI.

A kerettantervi rendszer szerinti oktatásban az előző szakképesítésben megszerzett
modulok tartalmi elemeinek az egyeztetése után a felmentésről az intézmény vezetője
dönt a tanuló hozzá benyújtott kérelem alapján. Az előzetes tanulmányok és az
azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a
beszámítás iránti kérelmet a szakképzést folytató intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani. A beszámítás mértékéről az intézmény vezetője dönt. A vezető döntése
alapján a határozatban foglaltak szerint lehet fellebbezési kérelmet benyújtani. A
fellebbezésnél a közigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni. A kérelem
elfogadása esetén a félévek zárása során a tantárgyhoz a felmentve szó kerül beírásra.
A tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követően továbbtanul-e a
szakgimnázium komplex szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamán. A
tanuló, döntése alapján a szakgimnáziumi ágazathoz tartozó bármelyik szakképzésben
is folytathatja tanulmányait iskolán belül, vagy másik intézményben. Erre az általános
átvétel szabályai az érvényesek.
Az érettségit követő szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes
szakirányú szakmai- és szakirányú szakképesítése a tanulmányokba beszámítható,
melynek mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója határoz. Az intézményvezető a
tanuló előzetes kérelme alapján, a benyújtott igazolások vizsgálatával mentesítheti a
tanulót egyes tantárgyak, elméleti tananyagrészek tanulása alól, ezzel lerövidítheti a
gyakorlati képzési időt. A beszámítás alapja a szakmai és vizsgakövetelményekben
meghatározott szakmai tartalom.
A szakgimnázium befejező évfolyamának elvégzésével a tanuló bekapcsolódhat az
érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe azzal a feltétellel,
hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó
tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget.
GYAKORLATI KÉPZÉSRŐL VALÓ MULASZTÁS KEZELÉSE:

A szakgimnáziumban folyó szakképzésre vonatkozó szabályok a2011. évi CLXXXVII. törvény 39. § alapján.
39. § (1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.
(2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola
házirendjében meghatározottak szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést
folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A tanuló tanulói
jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében a mulasztás nyilvántartására és a mulasztás
igazolására vonatkozó szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet is alkalmazza. Amennyiben
a gyakorlati képzést folytató szervezettel tanulószerződéses jogviszonyban álló tanulók egyidejűleg
összesen legalább három szakképző iskolával állnak tanulói jogviszonyban, úgy a mulasztás
nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozóan a gyakorlati képzést folytató saját
szabályozást készíthet. A szabályozással kapcsolatban a tanuló tanulói jogviszonya szerint illetékes
szakképző iskola igazgatója egyetértési jogot gyakorol. A szabályozás tartalmáról a tanulót a
tanulószerződés megkötésekor - írásban - tájékoztatni kell.
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(3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati
képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével
folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet
végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is
szükséges.
(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz
százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet).
Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő
(óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.
(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan
mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév
megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az
évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés
kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét
képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél
folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.
(6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja
az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de
a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy
b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő
(óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő tanév megkezdéséig
pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a
gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati
képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete dönt.

A továbbiakban a tanuló mulasztásának kezelését a házirend szabályai alapján alkalmazzuk,
kiegészítve a szakmai program jelen szabályozásával. Itt csak a Szt. által szakmai programban
előírt szabályozás szerepel, a többi szabály a házirendben található.
A tanuló részvételét és mulasztását a tanórán tartjuk nyilván, és azt a tanuló foglalkozási
naplójába kerül rögzítésre. A hiányzást a tanuló köteles igazolni a házirendben foglaltak
szerint.
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Ha a tanuló a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati
képzési idő (óraszám) 20%-át, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért
teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja valamint az előírt
gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének
kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében az iskola
nevelőtestülete dönt. Az osztályozó nevelőtestületi értekezleten az osztályfőnök tehet
javaslatot erre. Az iskolai gyakorlati oktatás esetén, ezt a javaslatot a szakmai
igazgatóhelyettes a szakmai tanárok véleményének kikérése alapján teszi meg. A javaslatnál
figyelembe veszik a pótolandó tananyagmennyiséget, a tanuló szorgalmát, a tanuló
álláspontját, kiskorú tanuló esetén a szülő véleményét. Az így kialakított vélemény alapján a
nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel dönt.
A nevelőtestületi jogot az intézmény SZMSZ-e értelmében az egy osztályban tanítók
közössége gyakorolja.

VII.

SZINTVIZSGA HELYI KÖZTES VIZSGA SZABÁLYAI:



Az intézmény szakmai követelményei nem írnak elő szintvizsga szervezését.



Intézményi gyakorlatban évközi vizsga szervezhető, ha a szakmai munkaközösség azt
indokoltnak tartja. Az évközi vizsga bejelentése és arról való tájékoztatás a szakmai
munkaközösség és azon belül a szaktanárok feladata és kötelessége. Az évközi vizsga
bejelentése a vizsga időpontja előtt legalább 1 hónappal meg kell, hogy történjen.
Ebben meg kell határozni a teljesítendő feladatokat, a vizsga pontos idejét és az
értékelés szempontjait. Az évközi vizsgán vizsgabizottságot kell létrehozni, melyben
legalább 3 szaktanárnak részt kell vennie. Az évközi vizsgán szerzett osztályzat
súlyozott jegynek számít és az év végi osztályzatban 2X szorzóval kell beszámítani.
Az évközi vizsga anyaga és követelményrendszere az adott tanév szakmai anyagával
azonos, az adott időpontra számítva. Évközi vizsga félévente 1x szervezhető, így egy
tanévre vonatkoztatva maximum kétszer.



A második félévben minden szakgimnáziumi és gimnáziumi táncos osztály iskolai
belső vizsgán ad számot tudásáról, a tanév során elsajátított tananyagokból. A vizsga
anyagát a szaktanárok állítják össze a tanévben elsajátított technikák és táncok
(koreográfiák) alapján. A helyi tantervben megfogalmazott követelmény és
tananyagelemek figyelembe vételével. A vizsga időpontját a táncos munkaközösség
határozza meg és beépíti a tanév rendjébe. A tanulók súlyozott osztályzatot kapnak a
bemutató alkalmával.
28

Szakmai vizsga:
Az intézményben szakmai záróvizsga az adott szakképesítésre előírt vizsgakövetelmények
alapján szervezhető.
Általános szabályok: A szakmai vizsga eljárásrendjét a 315-2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a
komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól írja elő és szabályozza.
Speciális szabályok: A 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei tartalmazzák.
483/2016. (XII.28) Korm. rendelet a vizsgáztatási felügyeletet szabályozza.
Megszerezhető szakképesítések szabályozói:
25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
2. 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
VIII. ÉRTÉKELÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI:
Az alkalmazható értékelési szabályokat a szakmai kerettanterv és a szakmai és
vizsgakövetelmények tartalmazzák. Az általános értékelési szabályok az iskola SZMSZ-ben
és a Házirendben kerültek meghatározásra.
Az évközi vizsga szabályai megegyeznek a tantárgyi követelményekkel és az értékelési
szabályokkal.
A szakmai gyakorlat értékelését a szakon tanító tanárok konszenzussal állapítják meg a
szakmai gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján.
A projektfeladatok értékelés a szaktantárgyak keretein belül történik a szaktárgy
követelményrendszere alapján.

IX.

MENTOR PEDAGÓGUSOK FELADATAI:

A szakképzési évfolyamokon tanító új tanárok (kollégák) munkáját egy évig kijelölt szakmai
mentor pedagógus végzi a szakmai munkaközösségen belül. A mentor segít a szakmai
kérdésekben, szakmai dokumentumokban való tájékozódásban, módszertani kérdésekben,
iskolai hagyományok megismerésében.
A pályakezdő pedagógusok mellé két évig az iskola mentor pedagógust jelöl ki. A mentor
általános feladatait az intézményi SZMSZ tartalmazza. Ezen szabályok a szakképzésben
tanító tanárokra is általános érvényűek.
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X.

MELLÉKLETEK:

X.1 2013-09.01. bevezetett és kiadott kerettantervek:


Festő



Szobrász



Néptáncos óraháló



Néptáncos tanterv



Grafikus



Mozgókép és animációkészítő



Keramikus



Színházi Táncos

X.2 2016. 09. 01.-től bevezetésre került kerettantervek:


Festő



Szobrász



Táncos (Néptáncos) óraháló



Táncos (Néptáncos) tanterv



Grafikus



Mozgókép és animációkészítő



Festő



Kerámiaműves



Táncos (Színházi táncos) óraháló



Táncos (Színházi táncos)
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2.25.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
54 211 03
FESTŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint az
V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
ÁGAZATHOZ

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az
első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos
szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom) az V. Képző- és iparművészet
ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
Azonosítószám

megnevezés

54 211 01
54 211 02
54 211 03
54 211 04
54 211 05
54 213 02
54 211 06
54 211 07
54 211 08
54 211 09

Dekoratőr
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Kerámiaműves
Kiadványszerkesztő
Ötvös, fémműves
Szobrász
Textilműves
Üvegműves

I.

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,

–

II.

az 54 211 03 Festő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03
A szakképesítés megnevezése: Festő
A szakmacsoport
kommunikáció

száma

és

megnevezése:

4.

Művészet,

közművelődés,

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és Iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési
sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések,
táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

III.

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén
alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:-
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IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező
szakember alkalmazható:
Tantárgy

-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések
felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza,
melynek további részletei az alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
nincs

V.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai
tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával.

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok:
Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott felhasználásával
évfolyam
9.
10.
11.
12.
13.évfoly
évfolyam évfolyam évfolyam
évfolyam am
hetek száma
36
36
36
32
32

3

heti szakmai óraszám a heti 40 órás szki
kerettanterv szerint
NAT művészet óra
szabad sáv
helyi szinten szakmai képzésre
fordítható összes óraszám
éves óraszám

11

12

13

16

31

4
15

1
4
17

4
17

4
20

4
35

540

612

612

640

1120

képzési óraszám 9-12:
képzési óraszám 13:
gyakorlat (felosztva)
összes képzési óra:

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

2404
1120
160
3684

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv
nélkül
1116 óra/év
160 óra
992 óra/év
2268 óra

4

heti óraszám
szabadsávval
35 óra/hét
35 óra/hét

éves
óraszám
szabadsávv
al
1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással
párhuzamosan
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

9.

10.

11.

heti
heti
heti
óraszám ögy óraszám ögy óraszám
e gy
e gy
e gy
11500-12 Munkahelyi egészség és Munkahelyi egészség és
biztonság
biztonság

Ágazati
szakképzés
közismeret
nélkül

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

1/13

5/13 és 2/14.

12.
ögy

heti
óraszám
e
gy

0,5

heti
óraszám
e
gy

ögy

heti óraszám
e
gy

0,5

11499-12 Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések
esetén)

Foglalkoztatás I.
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Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak
Művészettörténet

Párhuzamos képzés

Szakképesítés-specifikus
utolsó évf.

9-12. évfolyam

5/13. évfolyam

e

gy

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

ögy

e

gy

e

szabad

1/13. évfolyam
gy
szabad ögy

36

72

312

Térábrázolási
rendszerek
10586-12
Művészetelmélet és
ábrázolás

szabad

Szakképesítés első évf.

36
524

280

72
252

50

5

50

Szakképesítés utolsó
évfolyama
2/14. évfolyam
e

gy

szabad

10587-12
Művészeti
vállalkozások
működtetése

10588-12
Tervezés és
technológia

10749-12
Kortárs Szakmai
Ismeretek

10750-12
Festészet

Művészeti vállalkozás

32

18

Stílustan és
szaktörténet

122

Technológia

104

36
108

Tervezés és gyakorlat

732

244

30
50

Kortárs szakmai
környezet
Szakmai ábrázolási
gyakorlat
Táblakép és
falfestészeti
gyakorlatok

540

64
160

64

64

588

1256
2404

560

304
160

32
160

336

336

192

192

160

Festészettörténet
összes óra

30
50

64

A festészet
nyersanyagai,
technikái
összes óra

36
36
36

688

128

992 + 128 szabad

324

792

1116 + 144 szabad

160
304

144
160

688

32
128

992 + 128 szabad

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai óraszámai a 40 órás időkerethez igazodó és
felhasználható óraszámokat és a közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is tartalmazzák. A kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására
ajánlásokat fogalmaz meg.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
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64

Ágazati szakközépiskolai képzés
óraszáma a közismereti oktatással
párhuzamosan

Szakmai
követelménymodul

Tantárgyak,
témakörök
9.

10.

11.

12.

Ágazati
Ágazati
szakközépiskolai
szakközépSzakképesítésiskolai képzés óraszáma specifikus
a közismeret
képzés
szakképzés
nélkül
összes
óraszáma
óraszáma
5/13. és
9-12.
2/14.
1/13.
évfolyam

11498-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
11500-12 Munkahelyi
(érettségire épülő Foglalkoztatás II. egészség és biztonság
képzések esetén)

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

e

gy

ögy

e

A szakképzés
összes
óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

gy

Munkahelyi egészség és biztonság

18

18

18

18

Munkavédelmi alapismeretek

4

4

4

4

Munkahelyek kialakítása

4

4

4

4

Munkavégzés személyi feltételei

2

2

2

2

Munkaeszközök biztonsága

2

2

2

2

Munkakörnyezeti hatások

2

2

2

2

Munkavédelmi jogi ismeretek

4

4

4

4

Foglalkoztatás II.

16

16

Munkajogi alapismeretek

4

4

Munkaviszony létesítése

4

4

Álláskeresés

4

4

Munkanélküliség

4

4

Foglalkoztatás I.

64

64

Nyelvtani rendszerzés 1

8

8

Nyelvtani rendszerezés 2

8

8

Nyelvi készségfejlesztés

24

24

Munkavállalói szókincs

24

24

7

Művészetelmélet és ábrázolás 10586-12

Művészettör
ténet
A
művészetek
története a
19. századig
A
művészetek
története a

gy

312

312

312

72

216

216

216

72

64

64

64
8

gy

36

A szakképzés összes
óraszáma

A szakképzés összes
óraszáma

e

14. évfolyam

ögy

e

gy

szabad

e

13. évfolyam
szabad

ögy

Szakképesítés-specifikus szakképzés óraszáma

5/13. évfolyam
szabad

gy

szabad

9-12. évfolyam

e

Szakképesítésspecifikus
szakképzés óraszáma

9-12.
évfolyam

Szakközépiskolai képzés
óraszáma a közismereti
oktatással párhuzamosan

Szakközépiskolai
képzés összes
óraszáma

Szakmai
követel
ményTantárgyak,
modul
témakörök

108

72

18

18

20.
században
A néprajz és a
népművészet
alapfogalmai

32

Térábrázolási
rendszerek
A
térábrázolás
geometriai
rendszerei

18

32

32

18

36

36

36

72

72

36

36

36

72

72

804

804

252

Rajz, festés,
mintázás gya

korlat
A látvány
utáni
térábrázolás
és
formaképzés
alapjai

524

280

108

72

180

180

72

72

Emberábráz
olás alapjai

144

72

216

216

72

72

Ember és tér

144

72

216

216

72

72

Szakmai rajz

128

64

192

192

36

36

32

32

Művészeti
vállalkozás

32

50

9

18

50

252

18

Tervezés és technológia
10588-12

Művészeti
vállalkozások
működtetése
10587-12

Művészeti
vállalkozások
működtetése

32

32

32

18

Stílustan és
szaktörténet

122

122

122

36

Stílustan

36

36

36

12

Szaktörténet

86

86

86

24

36

Technológia

104

104

104

108

36

Anyagismer
et

50

50

50

54

18

72

Eszközismer
et

54

54

54

54

18

72

976

976

540

230

230

135

135

180

180

135

135

Tervezés és
gyakorlat

Tervezés
Anyag- és
eszközhasznál
at

30

732

244

180

50

180

50

10

18

36

72
12

36

60
30

50

144

576

Kortárs
szakmai
ismeretek
10749-12

Műhely- és
műteremhasz
nálat

180

50

230

230

135

Kivitelezés

192

144

336

336

135

Kortárs
szakmai
környezet
Művészeti
irányzatok,
alkotók,
technikák a
XX.század első
felének
festészetében
Művészeti
irányzatok,
alkotók,
technikák a
XX.század
második felének
festészetében

Képző és
Iparművészet a
XX.században

Szakmai
ábrázolási
gyakorlat
Szakmai rajzi, és
festészeti
gyakakorlat

135
36

171

64

64

128

64

64

128

20

16

36

20

16

36

20

16

36

20

16

36

24

32

56

24

32

56

64

224

160

64

224

40

40

160

40

11

40

Festészet
10750-12

Ember és
környezet

120

Táblakép és
falfestészeti
gyakorlatok
Akvarel,
Tempera,
Gouache,Akri
l,Olaj
festészeti
gyakorlat
Szekko,Freskó
,Szgarafitto,
festészet
gyakorlata
Pasztel,
Olajpasztel,
Tus festészet
gyakorlata
Újszerű
technikák,
médiumok
alkalmazása
Festészet
nyersanyagai,
technikái
Klasszikus
festészeti
eljárások
Egyedi
technikák és
eljárások

184

120

336

336

336

336

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

36

36

36

36

192

192

192

192

160

160

160

160

32

32

32

32

12

64

64

184

Festészettörténet
Egyetemes
festészettörténet
Magyar
festészettörténet

Összesen
Összesen

588

1256

560

1844+560 szabad

2564
160

2534

160

160

160

160

80

80

80

80

80

80

80

80

304

688

128

992 + 128 szabad

3684

324

792

144

3684

1116 + 144 szabad

304
160

688

128

992 + 128 szabad

Elméleti
óraszámok/aránya

992 /27 %

768 / 30%

Gyakorlati
óraszámok/aránya

2692 /73 %

1772 /70 %

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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2540
2540

A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

x
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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x

x

x

x

x

x

x

x

Felelősségtudat
x

Szabálykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigyázatosság
x

Helyzetfelismerés
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x
x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges
kompetenciák elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti
áttekintés.
A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére
és testi épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
2 óra
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat,

valamint

a

megfelelőséget

tanúsító

egyéb

dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság,
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
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1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége
a munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók,
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok,
illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés
eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x
x
x
x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak
veszélyei, ártalmai

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsajátítására.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok,
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése,
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony,
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes
munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
2.3.3. Álláskeresés
4 óra
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél
felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs
Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a
munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”):
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések,
béralapú támogatások, mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés,
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub,
pszichológiai tanácsadás.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerzés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés
melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések
megértése, használata

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma,
felépítése

x

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve
válaszai

x

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett
kérdések megértése, illetve azokra való reagálás
értelmező, összetett mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x
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x

3. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen
nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az
állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások
elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a
mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz
kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra,
illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó
válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy
szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen
képes reagálni, helyesen használva az igeidő-egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben
megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli
karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi
magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt
idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
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ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi
és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az
állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy
egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások
birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún
elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen
tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul
véve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az
idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör
szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy
adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére
lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és
ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges
ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan
kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen
nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a
célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi
társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.4. Munkavállalói szókincs

24 óra
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/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan
tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai
önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi.
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt
kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
3.4. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig
számítógépes tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag
által támogatott formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

3.
3.1.
4.

Csoportos munkaformák körében

2.3.

4.1.
4.2.
4.3.

Osztálykeret

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

2.2.

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10586-12
azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Emberábrázolás alapjai

Ember és tér

Szakmai rajz

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

A látvány utáni térábrázolás és
formaképzés alapjai

Térábrázolási
rendszerek

A térábrázolás geometriai
rendszerei

10586-12 Művészetelmélet és
ábrázolás

A néprajz és a népművészet
alapfogalmai

A művészetek története a 19.
századig
A művészetek története a 20.
században

Művészettörténet

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai
és szakmai orientációs előtanulmányokat
folytat
Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit
rajzi vagy plasztikus formában jeleníti meg
Folyamatosan
felhasználja,
bővíti
művészettörténeti,
népművészeti
és
művészetelméleti ismereteit

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészettörténeti
és
népművészeti
kompetencia csoport:
A művészettörténet stíluskorszakai egyes
időszakok szellemiségébe ágyazottan
Művészeti
irányzatok
a
modernizmus
kialakulásától napjainkig

x

Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az
egyetemes művészettörténet emlékanyagának
lelőhelyei
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-,
stílus- meghatározás, műleírás, műelemzés)

x
x

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

x

A magyar népművészet

x

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya

x

x
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x

A művek, tárgyak és szokások korba és
környezetbe illesztése

x

x

x

Ábrázolási gyakorlat kompetencia csoport:
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek
felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék
viszonyok
megjelenítése,
kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok
megjelenítése,
azok
felépítése,
arányai,
mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs,
kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test
stb. – kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi
figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy
installáció készítési folyamat
bemutatásra

x

x

megjelenítése

Az elkészült munkák
előkészítése és kiállítása

x

x

való

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti
korok,
műalkotások
elemzése, értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi
rajzolás,
festés,
mintázás,
térkonstrukciók kialakítása

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x

x
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x

4. Művészettörténet

312óra/72+36 szabad óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1.A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél
nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb
választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé
váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek
megszerzésén keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a
művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának
önálló, szakszerű értékelését
4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Stílustan és szaktörténet
4.3.Témakörök
4.3.1. A művészetek története a 19. századig
216
óra/72 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete
a különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok
társadalmi, kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a
különböző alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete,
előképek a hazai és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a
vizuális üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotáselemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
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Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása
a műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
4.3.2. A művészetek története a 20. században
64 óra/18 szabad sáv óra
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok
társadalmi, kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a
különböző alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
Lehetséges előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és
külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a
vizuális üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás-elemzések
során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása
a műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a
közönség viszonyának megváltozása a XX. században
4.3.3. A néprajz és a népművészet alapfogalmai
32 óra/18 szabad sáv óra
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének
forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse tájegységekre lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet,
költészet, népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak
felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
Művek értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
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Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.

5. Térábrázolási rendszerek

36 szabad sáv óra/72 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai
rendszerek elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek
szakszerű használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét,
valamint a leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési
módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli
rekonstruálásának képességét.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1. A térábrázolás geometriai rendszerei
36 szabad sáv óra/72 óra
-

síkmértan – síkmértani szerkesztések,
térgeometriai alapok
Monge-féle vetületi ábrázolás

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.

6.

Rajz, festés, mintázás gyakorlat

524 óra + 280 szabad sáv/252 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban
középszintű
tervezőmunkára,
valamint
felsőfokú
képzettségű
tervezőművészek terveinek értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális
elképzeléseit, gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok
elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok,
plasztikai tanulmányok készítésére
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A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai
érzékét, szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását.
Szélesíti a tanuló kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a
munkakultúrát, helyes önértékelésre nevel.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
6.3. Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi
hálóban egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
6.3.1. A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
108 +72 szabad sáv óra/72 óra
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati
módszerek és az erre épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási
rendszerekkel és modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb
mértani egységekre bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festésmintázás gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása,
és társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének
tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
6.3.2. Emberábrázolás alapjai
144 + 72 szabad sáv óra/72 óra
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és
kép-kompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése,
megragadása és ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és
"újrateremtése" a térformáknak megfelelő képalkotó elemek,
jelrendszerek felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
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Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
6.3.3. Ember és tér
144 + 72 szabad sáv óra/72 óra
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése,
megragadása és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az
alkotó egyénre jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
6.3.4. Szakmai rajz
128 + 64 szabad sáv óra/36 óra
A témakör feladata elsősorban a rajz-festés-mintázás órai tevékenységek
során a szakmai feladatokhoz köthető szabadkézi rajz, festés, mintázás,
téralakítás gyakorlása. Ezekhez példaként ajánlott tevékenységek:
Grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus,
pasztell, tempera, akvarell, stb.), anyaghasználati ismeretek
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus,
olaj-pasztell használatával
Színes és monochrom festett felületek és anyagok montázs, kollázs
gyakorlatai
Színtani ismeretek (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és pigment
színek, színkontrasztok) gyakorlati kreatív alkalmazása
Térkonstrukciók, makettek, modellek készítése
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
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Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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A
10587-12
azonosító számú
Művészeti vállalkozások működtetése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10587-12 azonosító számú Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Művészeti vállalkozások
működtetése

Művészeti
vállalkozás
10587-12
Művészeti vállalkozások működtetése

Tájékozódik
feltételeiről

a

munkavállalás,

a

FELADATOK
vállalkozások aktuális

gazdasági-jogi
x

Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét

x

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

x

Alkalmazza marketing ismereteit

x

Kialakítja üzleti stratégiáját: piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres

x

Felméri tevékenységének gazdasági vetületeit

x

Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
A különböző vállalkozási formák jellemzői

x

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

x

A piackutatás és marketing alapjai

x

A finanszírozás lehetőségei

x

Az üzleti terv tartalma, felépítése

x

Az üzleti élet protokoll szabályai

x

Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai

x

A szerzői jogi szabályok

x

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

x

Dokumentáció és adminisztráció

x

A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői

x

A munkavédelem jogszabályi környezete

x

Az egészség- és balesetvédelem általános előírásai

x

Környezetvédelmi előírások

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

Szakmai szöveg létrehozása

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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Önállóság

x

Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kezdeményezőkészség

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Folyamattervezési készség

x

7. Művészeti vállalkozás

32 óra/18 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1.A tantárgy tanításának célja
Az általános gazdálkodási és jogi ismereteken túl a tantárgy készítse fel a
tanulót a művészeti vállalkozás speciális menedzselési, kommunikációs,
finanszírozási, kereskedelmi, és jogvédelmi ismereteire.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
7.3. Témakörök
7.3.1. Művészeti vállalkozások működtetése
32 óra/18 óra
A munkavállalás, ill. a vállalkozások aktuális gazdasági- és jogi feltételei
Munkavállalói ismeretek a művészeti tevékenységformákban
Önálló vállalkozói tevékenységformák és működtetése a művészeti
tevékenységben, a szerződéskötés speciális ismeretei a művészeti
tevékenységben
A műkereskedelem struktúrája, működése, hagyományai, a
bekapcsolódás lehetőségei, szabályai
A médiaszereplés, publikáció szabályai
Marketing
ismeretek,
piackutatás
alkalmazása
a
művészeti
tevékenységben
Információs és adminisztratív tevékenységek
Költségkalkuláció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez
Kommunikáció a munkatársakkal és a megrendelőkkel
Protokoll és viselkedés a művészeti vállalkozások tevékenységi
területein
Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak
Aktuális piaci és műkereskedelmi változások figyelemmel kísérése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
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tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Osztálykeret

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló

x
x

x

x
x
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x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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A
10588-12
azonosító számú
Tervezés és technológia
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

50

A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Műhely- és
műteremhasználat

x

x

x

x

x

x

Kivitelezés

Anyag- és
eszközhasználat

Tervezés és gyakorlat

Tervezés

Eszközismeret

Technológia

Anyagismeret

Stílustan

10588-12
Tervezés és technológia

Szaktörténet

Stílustan és
szaktörténet

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit

x

Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt keres a
munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

készít

x

Manuális eszközökkel prezentációt készít

x

Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
dokumentál, archivál és prezentációt készít, bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a portfolióját

x

Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz részt

Műhely-

és

műteremkörnyezetében

x

x

x

x
x

x

x

x

Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakelméleti
ismereteit
alkalmazza
szakmai
kivitelezési munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét
szakmai

feladatokat lá
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához
szükséges eszközrendszert
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x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait, és
segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét szakmai
feladataiban alkalmazza

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái

x

A probléma vagy feladat meghatározásának módjai,
menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok
készítése
hagyományos
és
számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,
összeállítása
Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára,
belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási
formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő
anyagok megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használata (pl. magyarázó, közlő
rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának,
működtetésének és fenntartásának alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási,
alkalmazási módjai

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhasználása

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
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Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

x

x

Problémaelemzés, -feltárás

x

x

x

x

x

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x

8.

Stílustan és szaktörténet

122 óra/36+36 szabad sáv óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti
stíluskorszakok, stílusok, irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására.
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti
ismereteinek elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési
munkában, az anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati
alkalmazást.
A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy
kronológiáján felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a
tanulót a feladathoz kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
8.3. Témakörök
8.3.1. Stílustan
36 óra/12 óra
Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik
Képzőművészeti alkotások elemzése
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya,
határterületeik
8.3.2. Szaktörténet
86 óra/24 óra +36 szabad sáv
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban
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8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

osztály

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

54

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

x
x

x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x
x
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.

9.

Technológia

104 óra/108+36 szabad sáv óra*
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1. A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések
megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési
lehetőségei, szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1. Anyagismeret
50 óra/54 + 18 szabad sáv óra
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai
tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
9.3.2. Eszközismeret
54 óra/54 + 18 szabad sáv óra
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől
napjainkig
55

Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való
előkészítésük, karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x

x

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
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x

x

x

x

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

10. Tervezés és gyakorlat

732 óra + 244 szabad sáv /540 óra +36 szabad sáv*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési,
előkészítési és kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel.
Felkészítse az önálló tervezési feladatok elvégzésére, kreatív tervezői
gondolkozásra, és a tervek gyakorlati előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
10.3. Témakörök
10.3.1. Tervezés
180 óra + 50 szabad sáv /135 óra*
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése
hagyományos és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
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A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák,
átlényegítés, absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
10.3.2. Anyag- és eszközhasználat
180 óra/135 óra
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása,
mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
10.3.3. Műhely- és műteremhasználat 180 óra + 50 szabad sáv/135 óra
Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi
környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz
a zavartalan munkavégzéshez
10.3.4. Kivitelezés
192 óra + 144 szabad sáv/135 óra + 36 szabad sáv
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
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Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés
során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x

x

x
x

x
x
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Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

10.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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A
10749-12
azonosító számú
Kortárs szakmai ismeretek
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10749-12 azonosító számú Kortárs szakmai ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Szakmai munkájában rajzi, festészeti munkát
végez
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs
művészettörténeti
és
festészettörténeti
ismereteit
Folyamatosan felhasználja, bővíti festészeti
szakelméleti, tervezésmódszertani tudását

X
X

X

X

X

X

X

X

x

x
X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Időszaki kiállítások
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba -és
környezetbe illesztése
Rajzolási technikák
A
festészet
története,
irányzatok
a
modernizmustól napjainkig
A festészettörténet jelentős alkotói
Kortárs festészet alkotói
A kortárs festészet legfontosabb műfajai,
médiumai
Szakelmélet
alkalmazása
a
tervezési
munkában
Minőségi követelmények, minőségbiztosítás
A
kortárs
festészet
kapcsolata
a
társművészetekkel

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti
korok,
műalkotások
elemzése, értelmezése
Kortárs
festészeti
munkák
elemzése,
értelmezése
Szabadkézi rajzolás, festés

X

X

X
X
X

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

X

Kézügyesség

X

X

X
X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
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Ember és környezet
ábrázolása

Szakmai rajzi, és festészeti
gyakakorlat

Szakmai ábrázolási
gyakorlat
Képző-és iparművészet a
XX. században

10749-12
Kortárs szakmai ismeretek

Művészeti irányzatok,
alkotók, technikák a
20.század második felének
festészetében

Művészeti irányzatok,
alkotók, technikák a
20.század első felének
festészetében

Kortárs szakmai
környezet

Motiválhatóság

X

Prezentációs készség

X
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

X

X

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

X

X
X

11. Kortárs szakmai környezet
64 óra+64 óra szabad sáv/64 óra+64 óra szabad sáv*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük
folyamatos önálló megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló
alkalmazására.
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
11.3. Témakörök
11.3.1. Művészeti irányzatok, alkotók, technikák a XX.sz. első felének
festészetében
20 óra/16 szabad sáv óra
Stílusok, izmusok, művészeti mozgalmak és csoportosulások, jelentős
alkotók az1900-as évektől az első világháborúig.
A technikák és a kifejezni kívánt művészi tartalom összefüggéseinek
ismerete az adott korszakban.
Stílusok, izmusok, művészeti mozgalmak és csoportosulások, jelentős
alkotók az1920-as évektől a második világháborúig.
A technikák és a kifejezni kívánt művészi tartalom összefüggéseinek
ismerete az adott korszakban.
Az adott korszakra jellemző festészeti technikák, eljárások beépítése a
festői munkába.
11.3.2. Művészeti irányzatok, alkotók, technikák a XX.sz. második
felének festészetében
20 óra/16 szabad sáv óra
Stílusok, izmusok, művészeti mozgalmak és csoportosulások, jelentős
alkotók 1945-től az 1980-as évekig.
A technikák és a kifejezni kívánt művészi tartalom összefüggéseinek
ismerete az adott korszakban.
A posztmodern korszak (1980-tól-2000-ig) stílusai, művészeti mozgalmai,
művészcsoportjai, jelentős alkotói.
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A technikák és a kifejezni kívánt művészi tartalom összefüggéseinek
ismerete az adott korszakban.
Az adott korszakra jellemző festészeti technikák, eljárások beépítése a
festői munkába.
11.3.3. Képző-és Iparművészet a XX. században
24 óra/32 szabad sáv óra
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita

1.5.

szemléltetés

1.6.

projekt

1.7.
1.8.

házi feladat
kiállítás látogatás

csoport

osztály

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

Számítógép és perifériái
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok
katalógusok

x

Digitális fényképezőgépek

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.

Információ feldolgozó
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

1.1.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x
x

x

x
Számítógép és
perifériái

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

11.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.

12.

Szakmai ábrázolási gyakorlat

160 óra/64 szabad sáv óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

12.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók képesek legyenek szabadkézi
vázlatokat, rajzokat készíteni az előkészítés különböző fázisaiban. Tudjanak
vázlatokat készíteni a helyszín felmérésekor, tapasztalataikat rögzíteni a
megközelítési és rálátási viszonyokról, szabadkézi vázlatokat készíteni
elképzeléseikről és méretarányos látványtervet készíteni az elkészítendő
munkáról. Ismerjék a különböző megjelenési technikákat, legyenek képesek az
adott témához a legmegfelelőbbet kiválasztani. Terveiket a térábrázolás ismert
geometriai rendszereivel is megjelenítik.
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
12.3. Témakörök
12.3.1. Szakmai rajz és festészeti gyakorlat
Méretarányos színes tervet készít
Méretarányos sablon készít
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40 óra

Díszítő mintát tervez
Festmény másolatot készít
Művészettörténeti korszak stílusában fest
Dokumentál
12.3.2. Ember és környezet
120 óra/64 szabad sávóra
Szabadkézi stúdiumok készítése
Az épített külső és belső környezet megjelenítése,
Az emberi test megjelenítése (arányok, mozdulatok, szerkezet),
A különféle formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
viszonyainak, kifejező kapcsolatainak térbeli ábrázolása,
A fény-árnyék viszonyok megjelenítése.
A munkákat a rajzolás és festés, vagy mintázás különböző technikáival
készítik.
Grafikai felületek készítése, monocrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.)
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, ecolin, színes tus,
olaj-pasztell használatával.
Színes és monocrom festett felületek és beragasztott anyagokkal
kombinált fakturális hatások létrehozása.
Színtani fogalmak ismertetése (fénytani ismeretek, a színek fizikája és
fiziológiája, színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és
testszínek, színkontrasztok, a festékek színnevei).
Természeti tárgyak ábrázolása különböző manuális grafikai
megoldásokkal.
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
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osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

12.5.2. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

alkalmazható

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

X

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

során

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

X

X
X

X

X

X
X

12.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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A
10750-12 azonosító számú
Festészet
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

68

A 10750-12 azonosító számú Festészet megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
Festészet

Táblakép és
falfestészeti
gyakorlatok

Magyar
festészettörténet

egyedi technikák és
eljárások
Egyetemes
festészettörténete

nyersanyagai,
technikái

Akvarell,Tempera.
Gouache,,O laj, Akril
festészet gyakorlata
Fresko, Szekko,
Sgrafitto festészet
gyakorlata
Pasztell, olajpasztel,
Újszertű
tus
technikák,médiumok
alkalmazása
klasszikus festészeti
technikák,eljárások

10750-12
Festészet

Festészettörténet

FELADATOK
Műanyag diszperziós alapot készít
Kréta alapot készít
Enyves alapot készít
Kazein alapot készít
Olaj alapot készít
Sablont alkalmaz
Színmintát készít
Vásznat, fatáblát, fémlapot és papírlapot a
technikának megfelelően alapoz
Megkomponálja a képet, megválasztja a
képkivágást
Olajfestéshez
készít
tanulmányokat,
vázlatokat
Akvarell
festéshez
tanulmányokat,
vázlatokat készít
Gouache
festéshez
tanulmányokat,
vázlatokat készít
Temperafestéshez készít tanulmányokat,
vázlatokat
Tojástempera-festéshez
készít
tanulmányokat, vázlatokat
Pasztelltechnikákhoz készít tanulmányokat,
vázlatokat
Akvarell festményt készít
Gouache festményt készít
Olajfestményt készít
Akril festményt készít
Temperafestményt készít
Tojástempera-festményt készít
Pasztellképet készít
Vegyes technikákat készít
Fixálja, lakkozza a képet
Passzpartúzza, installálja a képet
Falfestészeti alap technikákat (freskó, secco)
alkalmaz

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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X
X
X

X

Megfelelő mediával dokumentálja munkáját

X

SZAKMAI ISMERETEK
Az
ásványi
eredetű
pigmentek,
kötőanyagok fajtái, tulajdonságai
A szerves és szervetlen pigmentek,
töltőanyagok fajtái, tulajdonságai
Az olajos és a vizes-bázisú festékek fajtái,
tulajdonságai
A táblakép-festészeti technikák anyagai,
eszközei
Mozaiktechnikák anyagai, eszközei
A táblakép-festészet története, alkotói az
ókortól napjainkig
A forma és a funkció összhangjának
megjelenése a festészetben
A festészeti stílusok kronológiája, stiláris
meghatározása
Jelentős alkotók stílusjegyei az adott kor
viszonyában
A figuralitás és a nonfiguralitás kifejezési
lehetőségei
A fakturális hatások a festészetben, ezek
technikai megoldásai
A különböző gesztus-, és jelrendszerek
alkalmazása a festészetben
A XX. század experimentális törekvései,
jelentős alkotói
Táblakép-festészeti technikák hordozóinak
előkészítése
Egyéb hordozók: papír, fatábla, fémlapok
alapozása a megfelelő technika számára
Olajtechnikák, tempera- és pasztellképek
festése
Experimentális technikák (kollázs, montázs,
dekollázs, amblassage) alkalmazása
Freskó és secco technológiai alapismeretek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Figurális és nonfiguratív rajz készítése
Különböző térstruktúrákat megjelenítő rajz
készítése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség

X

X

X

X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

X

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kreativitás

X

X

X

X

Információgyűjtés

X

X

X

X
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X

X

13.

Táblakép és falfestészeti gyakorlatok

336 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismerje, munkájában alkalmazni
tudja a klasszikus és kortárs festészeti technikákat és eljárásokat. Képes legyen
választott technikával saját elképzeléseit megvalósítani.
13.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
13.3Témakörök
13.3.1. Akvarell, Tempera, Gouache, Akril, Olaj festészet gyakorlata
100 óra
Táblakép festészeti gyakorlatok. Különböző felületeken dolgozik, a
felületekhez meg választja festészeti technikát
a megfelelő festő alapot előkészíti
kiválasztja a megfelelő pigmentet és kötőanyagot
A technikának megfelelő eljárással kivitelezi a festményt
Installálja, dokumentálja a munkáját
utókezelést végez
13.3.2. Szekko, Fresko, Sgrafitto festészet gyakorlata
Megfelelő vakolat alapot előkészíti
Több rétegben festő vakolatot készít
Tervet készít
Kartont készít
Pauzál
Kiválasztja a megfelelő pigmentet és kötőanyagot
A technikának megfelelő eljárással kivitelezi a festményt
Installálja, dokumentálja a munkáját
Utókezelést végez

100 óra

13.3.3. Pasztell, Olajpasztell, Tus, festészet
100 óra
Kiválasztja a megfelelő alapot
Az alapot megfelelően rögzíti, előkészíti
A technikának megfelelő anyagokkal, eszközökkel kivitelezi munkáját
A technikának megfelelő eljárással kivitelezi a munkát
Megfelelő fixálási eljárást alkalmaz
Installálja, dokumentálja a munkáját

71

13.3.4. Újszerű technikák, médiumok alkalmazása
Installációt fest
Graffiti technikával dolgozik
Különböző anyagokra, alapokra, felületekre fest
Fotó eszközöket használ
Assamblage
Kollázst készít
Montázst készít
Dekollázs
Digitális eszközöket alkalmaz
Akció festészet
Netművészet
Megfelelő módon dokumentál

36 óra

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos
módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

72

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói
tevékenység
Alkalmazandó
szervezési kerete

1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.

Osztálykeret

1.1

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

1

(differenciálási módok)

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

Egyéni

Sorszám

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Terv rajz készítése leírásból
Látvány rajz készítés tárgyról
rajz értelmezése

X
X
X

X

X
X

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése

X
X
X
X
X
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X

X

X

X

X

eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.

Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

X
X

X
X

X
X

13.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.

14.

A festészet nyersanyagai, technikái

192 óra *

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

14.1.A tantárgy tanításának célja
A festészet nyersanyagai tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismerje a
klasszikus és a kortárs festészeti eljárásokat, ismerje és csoportosítani tudja a
festészeti eljárások során használt anyagokat.
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
14.3. Témakörök
14.3.1. Klasszikus festészeti eljárások
Táblakép festészeti technikák
Pasztell
Olajpasztell
Akvarell
Tempera
Gouache
Akril
Olaj
Viaszfestés

160 óra

14.3.2. Egyedi technikák és eljárások
Műgyanták
Zománc festékek
Fémfestékek
Üvegfestékek

32 óra/32 óra

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció
házi feladat

csoport

osztály

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Szakmai rajz készítése leírásból
Szakmai rajz készítés tárgyról

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

14.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.

15. Festészettörténet

160 óra *
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

15.1. A tantárgy tanításának célja
Ismerje meg a festészet stílusváltozásait a művészettörténeti korszakok
vonatkozásaiban.
Legyen képes összefüggéseiben ismerni a festészeti kifejezőeszközöket az
adott korszakok vonatkozásaiban. Ismerje a festészeti stílusok társadalmi,
kulturális hátterét.
Ismerje az adott korszak jelentős művészeti központjait, művészcsoportjait,
iskoláit, alkotóit.
Ismerje a festészet eredményeit
Ismerje a jelentős művészeti intézmények, gyűjtemények, galériák anyagait.
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
15.3. Témakörök
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15.3.1. Egyetemes festészettörténet
80 óra
Az őstársadalmak festészete. Paleolit, mezolit, és neolit kori emlékek
Egyiptom festészete az Óbirodalom korától a Ptolemaidák uralkodásáig
Az ókori Kréta palotafestészetének stílusjegyei, a prehellén festészet
emlékei
Az ókori klasszikus civilizációk festészete, festészeti stílusai
A görög klasszikus és hellenisztikus kor festészete
Az etruszk festészet sajátosságai
Az ókori Itália festészeti stílusai, az etruszk és a hellén világ öröksége
A római portréfestészet
A római mozaikművészet
A pompeji falfestészet stílusai
A korai kereszténység kora, a katakombák falfestményei
A bizánci mozaikművészet
Az ikonfestészet stiláris jegyei
A román kor és a gótika festészete
A gótikus üvegablakok művészete
A kéziratos könyvek díszítőművészete a kódexfestészet stílusai
A humanizmus és a reneszánsz korának festészete, jelentős művészeti
központjai
A manierista stílus jellegzetességei
Barokk festészet. Az illúzió újszerű megközelítése az európai
festészetben.
A klasszicizmus és a rokokó. A XVIII.sz. festészete
A romantika korának festészete
A modern izmusok megjelenése, az avantgarde felemelkedése, a XIX sz.
második felétől. Meghatározó irányzatok, mozgalmak
1860-1900 Art and Crafts, Preraffaeliták, Szecesszió, Szimbolizmus,
Cloisonizmus, Posztimpresszionizmus, Nabis, Szintetizmus
1900-1918 Fauvizmus, Expresszionizmus, Die Brücke, Der Blaue Reiter,
Kubizmus,
Futurizmus,
Rayonizmus,
Szuprematizmus,
Konstruktivizmus, Metafizikus festészet, Vorticizmus, Dadaizmus,
Purizmus, De Stijl
1918-1945 Bauhaus, Art Déco,, École de Paris, Neue Sachlichkeit,
Szürrealizmus, Szociális realizmus, Szocialista realizmus, Neoromantika
1945-1965 Art brut, Egzisztencializmus, Informel, Absztrakt
expesszionizmus, Lettrizmus, Cobra csoport, Új realizmus, Assemblage,
Pop Art, Fluxus, Op Art,
1965-tól napjainkig Minimalizmus, Konceptuális művészet, Body Art,
Installáció, Hiperrealizmus, Arte Povera, Posztmodernizmus, Neo-pop,
Transzavantgarde, Netművészet
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15.4. Magyar festészettörténet
80 óra
Románkori, gótikus, és reneszánszkori festészeti emlékeink. Falképek,
táblaképek, szárnyasoltárok
A magyarországi barokk festészet. Freskók, mennyezetfreskók, oltárképek,
portréfestészet
A XIX sz. magyar festészete. A klasszicizmus, romantika, historizmus,
naturalizmus, akadémizmus, eklekticizmus, realizmus, stílusjegyei, alkotói
A századforduló festészete. A plain-air, az impresszionizmus és a
posztimpresszionizmus magyarországi képviselői
A szolnoki, a nagybányai, a gödöllői és a kecskeméti művészkolóniák tagjai,
hatása, jelentősége
Csontváry Kosztka Tivadar és Gulácsy Lajos munkássága
A XX. sz. első felének festészete. A magyar avantgarde színrelépése. Az
izmusok (fauvizmus, kubizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus,
szürrealizmus) sokszínűsége
Művészcsoportok, mozgalmak a két világháború közötti időszakban
Az Alföldi Iskola képviselői és a posztnagybányai festők
Az École de Paris Paris magyar képviselői
Magyar festészet 1945 után. Az Európai Iskola meghatározó művészei
Az 1960-as évek irányzatai. A neoavantgarde generáció kiállításai, művészei.
Az I. II. Iparterv tárlatok és a Kassák Stúdió meghatározó szerepe a korszak
művészetére
Az 1970-es évek irányzatai. A Balatonboglári Kápolnatárlatok, a
konceptualizmus kezdete Magyarországon
A peformance művészet megjelenése
A Rózsa Presszó tagjainak munkássága
Az Indigó Csoport, a Vajda Lajos Súdió megalakulása és az Artpool
underground magángyűjtemény megalapítása, hatásuk a korszak
művészetére
Az 1980-as évek irányzatai, jelentős alkotói, művészcsoportjai
Az Iparterv ’60-’80 tárlat és az Új Szenzibilitás kiállítás-sorozat jelentősége
A magyar festészet az 1990-es évektől napjainkig. Egyéni utak, újszerű
performatív műfajok megjelenése, a média-intermédia és a netművészet
integrálása a festészetbe
15.5. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
15.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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15.6.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció
házi feladat

csoport

osztály

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

15.6.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

3.
3.1.
3.2.
3.3.

szóban
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Szakmai rajz készítése leírásból
Szakmai rajz készítés tárgyról

4.

Komplex információk körében

4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15.7. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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2.34.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
54 211 04
GRAFIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint az
V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
ÁGAZATHOZ

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben
az első négy évfolyamra azaz a 9‒12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos
szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom) az V. Képző- és iparművészeti
ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
azonosítószám
megnevezés
54 211 01
Dekoratőr
54 211 02
Divat- és stílustervező
54 211 03
Festő
54 211 04
Grafikus
54 211 05
Kerámiaműves
54 213 02
Kiadványszerkesztő
54 211 06
Ötvös, fémműves
54 211 07
Szobrász
54 211 08
Textilműves
54 211 09
Üvegműves
I.

A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,

–

II.

az 54 211 04 Grafikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó rendelet alapján készült.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04
A szakképesítés megnevezése: Grafikus
A szakmacsoport száma és megnevezése:
4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési
sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések,
táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén
alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: ‒
Szakmai előképzettség: ‒
Előírt gyakorlat: ‒
Egészségügyi alkalmassági követelmények: Szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
1

IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező
szakember alkalmazható:
Tantárgy
‒

Szakképesítés/Szakképzettség
‒

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések
felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza,
melynek további részletei az alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
nincs

V.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakközépiskolai képzésben a kétévfolyamos képzés második évfolyamának
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi
rendszerével, órakeretével. A kétévfolyamos képzés első szakképzési
évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi
rendszere, megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai
évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával.
Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok:

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott
felhasználásával
évfolyam
9. évfolyam
10.
11.
12.
13.évfol
2

hetek száma
heti szakmai óraszám
a heti 40 órás szki
kerettanterv szerint
NAT művészet óra
szabad sáv
helyi szinten szakmai
képzésre
fordítható
összes óraszám
éves óraszám

36
11

1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

yam
32
31

4
15

1
4
17

4
17

4
20

4
35

540

612

612

640

1120

képzési óraszám 9-12:
képzési óraszám 13:
gyakorlat (felosztva)
összes képzési óra:

évfolyam

évfolya évfolyam évfolya
m
m
36
36
32
12
13
16

2404
1120
160
3684

heti óraszám
szabadsáv
nélkül

éves óraszám
szabadsáv
nélkül

heti óraszám
szabadsávval

31 óra/hét

1116 óra/év

35 óra/hét

31 óra/hét

160 óra
992 óra/év

35 óra/hét

2268 óra

3

éves
óraszám
szabadsá
vval
1260
óra/év
160 óra
1120
óra/év
2540 óra

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
Tantárgyak
követelménymodulok

9.
heti
óraszám
e
gy

10.
ögy

heti óraszám
e
gy

11.
ögy

Munkahelyi
11500-12 Munkahelyi
egészség
és 0,5
egészség és biztonság
biztonság
11499-12
Foglalkoztatás
Foglalkoztatás II.
II.
11498-12
Foglalkoztatás
I. Foglalkoztatás
(érettségire
épülő I.
képzések esetén)

heti
óraszám
e
gy

Ágazati szakképzés
közismeret nélkül

Szakképesítésecifikus utolsó
évf.

1/13

5/13 és 2/14.

12.
ögy

heti
óraszám
e
gy

heti óraszám
e
gy

ögy

heti óraszám
e
gy

0,5
0,5

2

4

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak óraszáma évfolyamonként
Párhuzamos képzés
Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

9-12. évfolyam
e

10586-12
Művészetelmélet
és ábrázolás

Művészettörténet

10588-12
Tervezés
és technológia

gy

szabad

e

Szakképesítés első évf.

Szakképesítés
utolsó évfolyama

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

gy

72

Térábrázolási
rendszerek

36

524

szabad

e

gy

szabad

72

280

252

32

18

Stílustan és
szaktörténet

122

36

36

Technológia

104

108

36

2

ögy

36

Művészeti
vállalkozás

Tervezés és
gyakorlat

10610-12
Grafikai alapok

szabad

312

Rajz, festés,
mintázás
gyakorlat
10587-12
Művészeti
vállalkozások
működtetése

gy

ö
g
y e

Szakképesítésspecifikus utolsó
évf.
5/13. évfolyam

244

540

Kortárs szakmai
környezet

64

Kortárs grafika
szaktörténet

64

64

36
64

64

64

Szakmai
ábrázolási

128

5

64

128

64

gyakorlat
Grafika
szakelmélet

128

64

Illusztrációs
technikai
10611-12
Grafikai illusztrálás gyakorlat
Szakillusztrációs
gyakorlat
10612-12
Alkalmazott
grafikai munka

összes óra
összes óra

Tervező-grafikai
technológiai
gyakorlat
Tervezőgrafikai
tervezési
gyakorlat

1
6
0
588

1256

560

1844 + 560 szabad

32

64

64

64

144

144

288

320

1336
656
128
6
0 992 + 128 szabad

324

792

144

1116 + 144 szabad

272
160

720

128

992 + 128 szabad

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai óraszámai a
40 órás időkerethez igazodó és felhasználható óraszámokat és a közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is
tartalmazzák. A kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során
kell teljesülnie.

6

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a
közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
Tantárgyak,
követelménytémakörök
modul
9.

1149912
Foglal
koztat
ás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és
biztonság

e

gy

10.
ögy

e

gy

11.
ögy

e

gy

Munkahelyi
egészség
és 18
biztonság
Munkavédelmi
4
alapismeretek
Munkahelyek
4
kialakítása
Munkavégzés
személyi
2
feltételei
Munkaeszközök
2
biztonsága
Munkakörnyezeti
2
hatások
Munkavédelmi
4
jogi ismeretek
Foglalkoztatás II.

12.
ögy

e

Ágazati
Ágazati
szakközépiskolai
szakközépSzakképesítésiskolai képzés óraszáma specifikus
a közismeret
képzés
szakképzés
nélkül
összes
óraszáma
óraszáma
5/13. és
9-12.
2/14.
1/13.
évfolyam

gy

e

gy

ögy

e

A szakképzés
összes
óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

gy

18

18

18

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4
16

16

Munkajogi
alapismeretek

4

4

Munkaviszony

4

4

7

11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

létesítése
Álláskeresés

4

4

Munkanélküliség

4

4

Foglalkoztatás I.
Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs

64

64

8

8

8

8

24

24

24

24

8

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Szakmai
követelménymodul

Tantárgyak,
témakörök

SzakközépSzakközépiskolai képzés iskolai
óraszáma a közismereti képzés
oktatással párhuzamosan
összes
óraszáma
9-12. év9-12. évfolyam
folyam

e

10586-12
Művészetelmélet
és ábrázolás

Művészettörténet

gy

szaögy
bad

312

A művészetek
története a 19. 216
századig
A művészetek
története a 20. 64
századbang
A néprajz és a
népművészet
32
alapfogalmai

Szakképesítésspecifikus szakképzés
óraszáma

5/13. évfolyam

e

A
Szakképesítés-specifikus szakképzés óraszáma
szakképzés
összes
óra14. évfolyam
száma 13. évfolyam

szabad

gy

e

gy

szabad

ögy

e

gy

A
szakképzés
összes
óraszáma
szabad

312

312

72

216

216

72

64

64

18

18

32

32

18

18

Térábrázolási
rendszerek

36

36

36

72

A térábrázolás
geometriai
rendszerei

36

36

36

72

9

36

108

72

32

32

136

72

10588-12
Tervezés és technológia

Rajz,
festés,
mintázás
gyakorlat
A
látvány
utáni
térábrázolás
és
formaképzés
alapjai

524

280

108

Emberábrázol
ás alapjai

64

868

868

252

72

180

180

72

72

144

72

216

216

72

72

Ember és tér

144

72

216

216

72

72

Szakmai rajz

128

64

192

192

36

36

Stílustan és
122
szaktörténet

122

122

36

Stílustan

36

36

36

12

Szaktörténet

86

86

86

24

36

Technológia

104

136

136

108

36

Anyagismeret

50

50

50

54

18

72

Eszközismeret

54

54

54

54

18

72

32

10

64

36

316

72
12
60
32

176

Tervezés
gyakorlat

és

Tervezés
Anyagés
eszközhasznál
at
Műhelyés
műteremhasz
nálat

244

180

50

180

Kivitelezés

10587-12
Művészeti

732

64

1040

1040

540

230

230

135

135

180

180

135

135

135

180

50

230

230

135

192

144

336

336

135

36

64

640

36

171

Művészeti
vállalkozás

32

32

32

18

18

Művészeti
vállalkozások
működtetése

32

32

32

18

18

vállalkozások

10610-12
Grafikai alapok

működtetése

Kortárs
szakmai
környezet
Képzőés
iparművészet
a
20.
században
Kiállítások és
kulturális
események

64

64

128

64

64

128

48

40

88

48

40

88

16

24

40

16

24

40
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látogatása
Kortárs
grafika
szaktörténet
Tervezőgrafik
a
a
20.
században
Kortárs
grafikusok,
munkamódsz
erek
Szakmai
ábrázolási
gyakorlat
Ember
és
környezet
ábrázolása 2

10611-12
Grafikai
illusztrálás

64

64

64

64

48

48

48

48

16

16

16

16

128

64

192

128

64

192

128

64

192

128

64

192

Grafika
szakelmélet

128

128

64

64

Grafikai
tervezési
folyamatok

64

64

32

32

Tipográfiai
ismeretek

64

64

32

32

Illusztrációs
technikai
gyakorlat

32

32

12

64

64

Manuális
illusztrációs
technikák
Digitális
illusztrációs
technikák
Sokszorosított
grafikai
illusztrációs
technikák

12

12

20

20

16

16

38

38

4

4

6

6

Szakillusztrác
iós gyakorlat

64

64

64

64

Szakillusztráci
ók tervezése

32

32

32

32

Kép és szöveg
integrációja

32

32

32

32

144

144

144

144

32

32

32

32

112

112

112

112

288

288

320

320

Tervezőgrafik
ai
technológiai
gyakorlat
Médiatechnol
10612-12
ógiai
Alkalmazott
gyakorlat
grafikai
Médiamunka
sokszorosítási
gyakorlat
Tervezőgrafik
ai
tervezési
gyakorlat
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Tipográfiai
munka
végzése
Tervezőgrafik
ai
munka
végzése
Terveőgrafikai
műfajok
és
médiumok
Összesen
Összesen

588

1256

560

1844 + 560

160

2564
2564

336

64

64

64

64

64

64

64

64

160

160

192

192

656

128

992 + 128

3684
3684

324

792
1116 + 144

144

160

272

720
992 + 128

Elméleti óraszámok/aránya

1024 / 27,8%

768 / 30

Gyakorlati
óraszámok/aránya

2660 / 72,2%

1772 / 70

128

2540
2540

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során
kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

15

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

x
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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x

x

x

x

x

x

x

x

Felelősségtudat
x

Szabálykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigyázatosság
x

Helyzetfelismerés
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x
x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges
kompetenciák elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti
áttekintés.
A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére
és testi épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
2 óra
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi

nyilatkozat,

valamint

a

megfelelőséget

tanúsító

egyéb

dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság,
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
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1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége
a munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók,
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok,
illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés
eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x
x
x
x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak
veszélyei, ártalmai

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsajátítására.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok,
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése,
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony,
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes
munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
2.3.3. Álláskeresés
4 óra
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél
felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs
Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a
munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”):
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések,
béralapú támogatások, mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés,
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub,
pszichológiai tanácsadás.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerzés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés
melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések
megértése, használata

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma,
felépítése

x

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve
válaszai

x

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett
kérdések megértése, illetve azokra való reagálás
értelmező, összetett mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x
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x

3. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen
nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az
állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások
elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a
mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz
kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra,
illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó
válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy
szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen
képes reagálni, helyesen használva az igeidő-egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben
megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli
karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi
magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt
idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
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ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi
és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az
állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy
egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások
birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún
elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen
tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul
véve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az
idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör
szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy
adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére
lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és
ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges
ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan
kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen
nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a
célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi
társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.4. Munkavállalói szókincs

24 óra
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/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan
tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai
önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi.
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt
kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
3.4. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig
számítógépes tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag
által támogatott formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

3.
3.1.
4.

Csoportos munkaformák körében

2.3.

4.1.
4.2.
4.3.

Osztálykeret

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

2.2.

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10586-12
azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Térábrázo
lási
rendszere
k

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

Szakmai rajz

Ember és tér

Emberábrázolás alapjai

térábrázolás
utáni
látvány
A
formaképzés alapjai

A térábrázolás geometriai rendszerei

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

A művészetek története a 19. századig

10586-12
Művészetelméle
t és ábrázolás

A művészetek története a 20. században

és

Művészettörté
net

FELADATOK
Szakmai
munkájához rajzi,
festészeti, plasztikai
és
szakmai
orientációs
előtanulmányokat
folytat
Vázlatokat készít,
koncepcióját,
elképzeléseit rajzi
vagy
plasztikus
formában
jeleníti
meg
Folyamatosan
felhasználja, bővíti
művészettörténeti,
népművészeti
és
művészetelméleti
ismereteit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészettörténeti
és
népművészeti
kompetencia
csoport:
A művészettörténet
stíluskorszakai

x
x

x

x
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egyes
időszakok
szellemiségébe
ágyazottan
Művészeti
irányzatok
a
modernizmus
kialakulásától
napjainkig
Jelentős
alkotók,
kiemelkedő
alkotások
Hazai műemlékek,
műgyűjtemények,
az
egyetemes
művészettörténet
emlékanyagának
lelőhelyei
Időszaki kiállítások,
kortárs alkotók
A
műalkotások
önálló értelmezési
módjai,
az
ismeretek
kreatív
alkalmazási
lehetőségei
(kor-,
stílusmeghatározás,
műleírás,
műelemzés)
A néprajz és a
népművészet
alapfogalmai
A
magyar
népművészet
Az
egyén,
a
közösség
és
a
kultúra viszonya
A művek, tárgyak
és szokások korba
és
környezetbe
illesztése
Ábrázolási
gyakorlat
kompetencia
csoport:
A
komponálás
szabályai
A különböző képi
és
plasztikus
elemek felületképző
lehetőségei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

A
színek
törvényszerűségei
és kifejezőereje
Fény-árnyék
viszonyok
megjelenítése,
kontraszthatások −
a
tónusképzés
lehetőségei
A rajzolás és festés
különböző
technikái
Egyszerű
geometrikus formák
és
térelemek
megjelenítése
Természeti formák,
növények és állatok
megjelenítése, azok
felépítése, arányai,
mozgásai
Az
emberi
test
felépítése,
anatómiai
szerkezete, arányai,
mozgása
Az épített külső és
belső

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

környezet

x

megjelenítése
Különböző
kompozíciók
alkotása,

montázs,

x

kollázs, kevert és
egyedi

x

technikák

alkalmazása
A
térábrázolás
ismert geometriai
rendszerei
(perspektíva,
axonometria,
Monge-rendszer)
A különféle formák
– térformák, emberi
test stb. – kifejező
kapcsolatai
Formák
térszerkezeti
sajátosságainak,

x

x

38

x

x

x

x

x

statikai-dinamikai
viszonyainak térbeli
ábrázolása
Tárgyak, növényi és
állati
formák,
emberi
figura,
portré mintázása
Dombormű, szobor
és plasztika vagy
installáció készítési
folyamat
Az
elkészült
munkák
bemutatásra
való
előkészítése
és
kiállítása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti
korok, műalkotások
elemzése,
értelmezése
Néprajzi ismeretek
alkalmazása
Szabadkézi rajzolás,
festés,
mintázás,
térkonstrukciók
kialakítása

x
x

x
x

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Fejlődőképesség,
önfejlesztés

x
x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

x

x

x

x

x

x
x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek
helyénvaló
alkalmazása

x
x

x

4. Művészettörténet

x

x
x

x

x

312óra/72+36 szabad óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1.
A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről
minél nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél
szélesebb választási lehetőségekre támaszkodjanak.
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Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított
képbe szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás
beilleszthetővé váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek
megszerzésén keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a
művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a
gyakorlati alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és
tárgykultúrájának önálló, szakszerű értékelését
4.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Stílustan és szaktörténet
4.3.

Témakörök
4.3.1.
A művészetek története a 19. századig
216 óra/72 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző
alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek
a hazai és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a
vizuális üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotáselemzések
során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
4.3.2.
A művészetek története a 20. században 64 óra/18 szabad sáv óra
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
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Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző
alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
Lehetséges előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és
külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a
vizuális üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotáselemzések
során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a
közönség viszonyának megváltozása a XX. században
4.3.3.

A néprajz és a népművészet alapfogalmai
32 óra/18 szabad sáv óra
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse tájegységekre lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai
4.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

4.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
e
c
o
g
s
s
y
o
z
é
p
t
n
o
ál
i
rt
y
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x
x
x

x
x
x
x
x

során

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

1.

x
x
x
x
x

x
x

4.5.2.
A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

x

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk
önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
Művek értelmezése
Csoportos
munkaformák
körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással

Osztálykeret

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

x

x

x

x

x

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

x
x

x

x
x
x
x

x

4.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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5. Térábrázolási rendszerek

36 szabad sáv óra/72 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai
rendszerek elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek
szakszerű használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét,
valamint a leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait
és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli
rekonstruálásának képességét.
5.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

5.3.

Témakörök
5.3.1.
A térábrázolás geometriai rendszerei
- síkmértan – síkmértani szerkesztések,
- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás

5.4.

36 szabad sáv óra/72 óra

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

5.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
e
c
o
g
s
s
y
o
z
é
p
t
n
o
ál
i
rt
y
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

5.5.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

alkalmazható

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Hallott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

x

x

x

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

6. Rajz, festés, mintázás gyakorlat

524 óra + 280 szabad sáv/252 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban
középszintű tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek
terveinek értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális
elképzeléseit, gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok,
plasztikai tanulmányok készítésére
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A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai
érzékét, szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti
a tanuló kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát,
helyes önértékelésre nevel.
6.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

6.3.
Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi
hálóban egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
6.3.1.

A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
108 +72 szabad sáv óra/72 óra
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek
és az erre épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási
rendszerekkel és modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani
egységekre bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás
gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és
társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének
tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
6.3.2.
Emberábrázolás alapjai
144 + 72 szabad sáv óra/72 óra
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és
kép-kompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása
és ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és
"újrateremtése" a térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek
felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
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Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
6.3.3.
Ember és tér
144 + 72 szabad sáv óra/72 óra
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása
és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó
egyénre jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
6.3.4.
Szakmai rajz
128 + 64 szabad sáv óra/36 óra
A témakör feladata elsősorban a rajz-festés-mintázás órai tevékenységek
során a szakmai feladatokhoz köthető szabadkézi rajz, festés, mintázás,
téralakítás gyakorlása. Ezekhez példaként ajánlott tevékenységek:
Grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.), anyaghasználati ismeretek
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus,
olaj-pasztell használatával
Színes és monochrom festett felületek és anyagok montázs, kollázs
gyakorlatai
Színtani ismeretek (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és
pigmentszínek, színkontrasztok) gyakorlati kreatív alkalmazása
Térkonstrukciók, makettek, modellek készítése
6.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

6.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
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Alkalmazandó
eszközök és

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

c
s
o
p
o
rt
x
x
x
x
x
x

x
x

6.5.2.
A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

o
s
z
t
ál
y

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Hallott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok
helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos
munkaformák
körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Műveletek gyakorlása
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Osztálykeret

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

e
g
y
é
n
i
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

6.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10587-12
azonosító számú
Művészeti vállalkozások működtetése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10587-12 azonosító számú Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

10587-12
Művészeti vállalkozások működtetése

Művészeti
vállalkozások
működtetése

Művészeti
vállalkozás

FELADATOK
Tájékozódik a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi
feltételeiről

x

Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét

x

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

x

Alkalmazza marketing ismereteit

x

Kialakítja üzleti stratégiáját: piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres

x

Felméri tevékenységének gazdasági vetületeit
Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi
előírásokat

x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A különböző vállalkozási formák jellemzői

x

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

x

A piackutatás és marketing alapjai

x

A finanszírozás lehetőségei

x

Az üzleti terv tartalma, felépítése

x

Az üzleti élet protokoll szabályai

x

Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai

x

A szerzői jogi szabályok

x

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

x

Dokumentáció és adminisztráció

x

A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői

x

A munkavédelem jogszabályi környezete

x

Az egészség- és balesetvédelem általános előírásai

x

Környezetvédelmi előírások

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

Szakmai szöveg létrehozása

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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Önállóság

x

Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kezdeményezőkészség

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Folyamattervezési készség

x

7. Művészeti vállalkozás

32 óra/18 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1.
A tantárgy tanításának célja
Az általános gazdálkodási és jogi ismereteken túl a tantárgy készítse fel a tanulót
a művészeti vállalkozás speciális menedzselési, kommunikációs, finanszírozási,
kereskedelmi, és jogvédelmi ismereteire.
7.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

7.3.

Témakörök
7.3.1 Művészeti vállalkozások működtetése
32 óra/18 óra
A munkavállalás, ill. a vállalkozások aktuális gazdasági- és jogi feltételei
Munkavállalói ismeretek a művészeti tevékenységformákban
Önálló vállalkozói tevékenységformák és működtetése a művészeti
tevékenységben, a szerződéskötés speciális ismeretei a művészeti
tevékenységben
A műkereskedelem struktúrája, működése, hagyományai, a bekapcsolódás
lehetőségei, szabályai
A médiaszereplés, publikáció szabályai
Marketing ismeretek, piackutatás alkalmazása a művészeti tevékenységben
Információs és adminisztratív tevékenységek
Költségkalkuláció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez
Kommunikáció a munkatársakkal és a megrendelőkkel
Protokoll és viselkedés a művészeti vállalkozások tevékenységi területein
Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak
Aktuális piaci és műkereskedelmi változások figyelemmel kísérése

7.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

7.5.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
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tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

7.5.2.
A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk
önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
e
c
o
g
s
s
y
o
z
é
p
t
n
o
ál
i
rt
y
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

2.2.
2.3.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel

3.

Komplex információk körében

3.1.

Esetleírás készítése
Elemzés
készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés
eseményről
kérdéssor alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

7.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10588-12
azonosító számú
Tervezés és technológia
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

54

A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
Tervezés és gyakorlat

Eszközismeret

Tervezés

Anyageszközhasználat

Műhelyműteremhasználat

és

Anyagismeret

Szaktörténet

Stílustan

10588-12
Tervezés és technológia

x

x

x

x

x

Kivitelezés

Technológia

és

Stílustan és
szaktörténet

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan
bővíti
szakmatörténeti
ismereteit
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a
tervezési munkájában
Szakmatörténeti
ismereteit
alkalmazza
szakmai kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt
keres a munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

modellt készít

x

Manuális eszközökkel prezentációt készít

x

Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
dokumentál, archivál és prezentációt készít,

x

55

x

x
x

x

bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést
készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a
portfolióját

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai
feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához
szükséges eszközrendszert
Alkalmazza
szakmája
alapanyagait, és segédanyagait

legfontosabb

Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-,

technológiai

eszközrendszerét

szakmai feladataiban alkalmazza
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának
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x

x

x

x

Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz
részt
Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét

x

x

x

x
x

módjai, menete
Motívumkeresés,
gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,
összeállítása
Tanulmányrajzok
alapján,
vizuális
memóriájára, belső látására támaszkodva
kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó
ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő
anyagok megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használata (pl. magyarázó, közlő
rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely,
műterem
kialakításának,
működtetésének
és
fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási,
alkalmazási módjai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely
vagy
műterem
szakszerű
használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű
alkalmazása

57

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Alapanyagok,
felhasználása

segédanyagok

szakszerű

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

x

x

Problémaelemzés, -feltárás

x

x

x

x

x

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x
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8. Stílustan és szaktörténet

122 óra/36+36 szabad sáv óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti
stíluskorszakok, stílusok, irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására.
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti
ismereteinek elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában,
az anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy
kronológiáján felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a
tanulót a feladathoz kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal
8.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

8.3.

Témakörök
8.3.1.
Stílustan
36 óra/12 óra
Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik
Képzőművészeti alkotások elemzése
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya,
határterületeik
8.3.2.
Szaktörténet
86 óra/24 óra +36 szabad sáv
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban

8.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

8.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
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(ajánlás)

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

8.5.2.
A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk
önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
o
e
c
s
g
s
z
y
o
t
é
p
á
n
o
l
i
rt
y
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.
3.1.
3.2.

Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

4.

Komplex információk körében

4.1.

Esetleírás készítése
Elemzés
készítése
tapasztalatokról
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

2.3.

4.2.
5.
5.1.

x
x
x

x
x

x
x

x

8.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

9.

Technológia

104 óra/108+36 szabad sáv óra*
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1.
A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések
megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési
lehetőségei, szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
9.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

9.3.

Témakörök
9.3.1.
Anyagismeret
50 óra/54 + 18 szabad sáv óra
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
9.3.2.
Eszközismeret
54 óra/54 + 18 szabad sáv óra
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől
napjainkig
61

Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való
előkészítésük, karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
9.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

9.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
o
e
c
s
g
s
z
y
o
t
é
p
á
n
o
l
i
rt
y
x
x
x
x
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x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

6.5.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Információk
önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok
helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos
munkaformák
körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

1.

alkalmazható

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x

x
x

9.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

10. Tervezés és gyakorlat

732 óra + 244 szabad sáv /540 óra +36 szabad sáv*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1.

A tantárgy tanításának célja
63

A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési,
előkészítési és kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse
az önálló tervezési feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a
tervek gyakorlati előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

10.3.

Témakörök
10.3.1. Tervezés
180 óra + 50 szabad sáv /135 óra*
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos
és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
10.3.2. Anyag- és eszközhasználat
180 óra/135 óra
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása,
mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
10.3.3.

Műhely- és műteremhasználat
64

180 óra + 50 szabad sáv/135 óra

Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi
környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a
zavartalan munkavégzéshez
10.3.4. Kivitelezés
192 óra + 144 szabad sáv/135 óra + 36 szabad sáv
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés
során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

10.5.2. A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

Komplex információk körében

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.

Elemzés
készítése
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos
munkaformák
körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Árutermelő
szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés
adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
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x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Hallott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok
utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok
helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

1.

alkalmazható

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

körében
Géprendszer
megfigyelése
adott szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés
géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati
tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási
tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
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10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10610-12
azonosító számú
Grafikai alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

68

Grafikai tervezési
folyamatok

Tipográfiai ismeretek

Grafika
szakelmélet

Szakmai
ábrázolási
gyakorlat
Ember és környezet
ábrázolása 2

Kortárs grafikusok,
munkamódszerek

Tervezőgrafika a 20.
században

10610-12
Grafikai alapok

Kiállítás és kulturális
események látogatása

Képző- és iparművészet
a XX. században

Kortárs
szakmai
környezet

Kortárs
grafika
szaktörténet

A 10610-12 azonosító számú Grafikai alapok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Szakmai munkájában rajzi, festészeti,
fotográfiai munkát végez
Folyamatosan felhasználja, bővíti
kortárs művészettörténeti ismereteit
Bővíti
és
felhasználja
kortárs
grafikatörténeti ismereteit
Folyamatosan alkalmazza és bővíti
grafika
szakelméleti,
tervezésmódszertani tudását

x

x

x
x

x
x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a modernizmus
kialakulásától napjainkig

x
x
x

Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
Az egyén, a közösség és a kultúra
viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba
és környezetbe illesztése
Rajzi, plasztikai ismeretek szakmai
alkalmazása
A tervezőgrafika története, irányzatok
a modernizmustól napjainkig
A
művészi
képsokszorosítás
története, jelentős alkotói
Reklámtörténet, kortárs tervezők,
stúdiók
A kortárs tervezőgrafika legfontosabb
alkotói, műfajai, médiumai
Betűismeret:
betűanatómia,
betűcsaládok,
betűváltozatok,
betűtörténet
Tipográfia
elmélet:
tipográfiai,

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

tördelési
szabályok,
nyomtatványtípusok,
kreatív
alkalmazások
Szakelméleti
és
grafikatörténeti
ismeretek alkalmazása a tervezési
munkában
Alkalmazott
grafikai
műfajok,
megjelenések tervezésmódszertana
Általános nyomdaipari alapismeretek
A
papírgyártás
technológiái,
papírfajták,
papírtörténet,
papíralkalmazási szabályok
A
nyomdai
anyagelőkészítés
szabályrendszerei, gyakorlata
Nyomda és nyomtatástörténet, az
ofszet-, a digitális-, a magas- és
mélynyomtatás,
a
fóliaés
dombornyomtatás, a szitanyomtatás,
a nyomtatás utáni munkaműveletek
ismerete
Minőségi
követelmények,
minőségbiztosítás
A
művészi
képsokszorosítás
technikái, kialakulásuk, fejlődésuk
napjainkig

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti
korok,
műalkotások elemzése, értelmezése
Kortárs tervezőgrafikai, illusztrációs
és tipográfiai munkák elemzése,
értelmezése
Szabadkézi rajzolás, festés, fotográfia
alkalmazása a szakmai kivitelezésben

x

x
x

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

x

Kézügyesség

x
x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

Motiválhatóság

x
x

Prezentációs készség
MÓDSZER KOMPETENCIÁK
x

Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Absztrakt (elméleti) gondolkodás

x

x
x
x
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x

x
x

x

x

x

11. Kortárs szakmai környezet

64+64 szabad sáv óra/64+64 szabad sáv óra

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos
önálló megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
11.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

11.3.

Témakörök
11.3.1.

Képző- és iparművészet a 20. században
48+40 szabad sáv óra/48+40 szabad sáv óra
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
11.3.2.

Kiállítás és kulturális események látogatása
16+24 szabad sáv óra/16+24 szabad sáv óra
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műteremlátogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás
céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok,
műgyűjtemények
működési
struktúrájának
megfigyelése
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
Tanterem
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

i
1.1.

magyarázat

1.2.

kiselőadás

1.3.
1.4

megbeszélés
vita

1.5

szemléltetés

1.6.

projekt

1.7.
1.8.

rt
x

Számítógép és
perifériái

x
x
x

x

házi feladat

x

x

kiállítás látogatás

x

x

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Számítógép és
perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Számítógép és
perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x

során

Digitális
fényképezőgépek

alkalmazható

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk
önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás
írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok
utólagos
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

1.

x
x

x

11.5.2. A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

l
y
x

x
x

x

x
Számítógép és
perifériái

x

x
x

x
x

x

x

x

x

ismertetése szóban
Tapasztalatok
ismertetése szóban

2.7.

helyszíni

x

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
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12. Kortárs grafika szaktörténet

64 óra/64 óra

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A tervezőgrafika 20. Századi történetének elsajátítása.
Legfontosabb történeti periódusok és alkotók kronológikus áttekintése.
Legfontosabb tervezők, munkák és munkamódszerek megismerése országok
szerinti bontásban.
Társművészeti
összefüggések,
társadalmi
kontextus
megértése.
Kortárs alkotók munkásságának megismerése.
Az információszerzés csatornáinak megismerése: hiteles online és offline
hírforrások, kiadók, szakmai szervezetek megismerése.
12.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

12.3.

Témakörök
12.3.1. Tervezőgrafika a 20. Században
Tervezőgrafika a századfordulón
Művészplakátok
Avant-garde és konstruktivista tervezőgrafika
Funkcionalista és korai modern tervezőgrafika
Nemzetközi tipográfiai stílus
Post-modern és újhullám a grafikában
Betűtörténet, betűtervezés a 20. Században
Reklám és reklámetika a 20. Században
Sokszorosított grafika a 20. Században

48 óra/48 óra

12.3.2. Kortárs grafikusok, munkamódszerek
16 óra/16 óra
Kortárs tervezőgrafikusok, munkák és munkamódszerek
Kortárs illusztrátorok, legfontosabb példák, munkamódszerek
Kortárs
grafikusok,
vizuális
művészek,
legfontosabb
példák,
munkamódszerek
Kortárs tipográfusok és betűtervezők
Grafika a kortárs médiában, új médiafelületek és multimédia tervezők
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12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Grafika szaktanterem
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

12.5.2. A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Információk
önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
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x
x
x
x
x
x

Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
o
e
c
s
g
s
z
y
o
t
é
p
á
n
o
l
i
rt
y
x
x
x
x
x
x
x
x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

3.
3.1.

tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
Grafikai rajz értelmezése

4.

Komplex információk körében

4.1.

Esetleírás készítése
Elemzés
készítése
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

2.1.
2.2.
2.3.

4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.

x
x
x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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13. . Szakmai ábrázolási gyakorlat

128+64 szabad óra/128+64 szabad óra

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók képesek legyenek szabadkézi
vázlatokat, rajzokat készíteni az előkészítés különböző fázisaiban. Tudjanak
vázlatokat készíteni a helyszín felmérésekor, tapasztalataikat rögzíteni a
megközelítési

és

rálátási

viszonyokról,

szabadkézi

vázlatokat

készíteni

elképzeléseikről és méretarányos látványtervet készíteni az elkészítendő
munkáról. Ismerjék a különböző megjelenési technikákat, legyenek képesek az
adott témához a legmegfelelőbbet kiválasztani. Terveiket a térábrázolás ismert
geometriai rendszereivel is megjelenítik.
13.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

13.3.

Témakörök
13.3.1.

Ember és környezet ábrázolása 2
128+64 szabad óra/128+64 szabad óra
Szabadkézi stúdiumok készítése
az épített külső és belső környezet megjelenítése,
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az emberi test megjelenítése (arányok, mozdulatok, szerkezet),
a különféle formák térszerkezeti sajátosságainak,

statikai-dinamikai

viszonyainak, kifejező kapcsolatainak térbeli ábrázolása,
a fény-árnyék viszonyok megjelenítése.
A munkákat a rajzolás és festés, vagy mintázás különböző technikáival
készítik.
grafikai felületek készítése monocrom eszközökkel (ceruza, tus, paszetell,
tempera, akvarell, stb.),
színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, ecolin, színes tus, olajpasztell használatával,
színes és monocrom festett felületek és beragasztott anyagokkal kombinált
fakturális hatások létrehozása,
színtani fogalmak ismertetése (fénytani ismeretek, a színek fizikája és
fiziológiája, színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és
testszínek, színkontrasztok, a festékek színnevei),
természeti tárgyak ábrázolása különböző manuális grafikai megoldásokkal
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Rajzterem
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

13.5.2.

A

tantárgy

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
o
e
c
s
g
s
z
y
o
t
é
p
á
n
o
l
i
rt
y
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

elsajátítása
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során

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

alkalmazható

tanulói

tevékenységformák (ajánlás)

2
2.1.
2.2.
2.3.

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok
utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok
helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

3.

Komplex információk körében

1.
1.1.
1.2.

Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Csoportos
munkaformák
körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási
tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

13.6.

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel

14. Grafika szakelmélet

128 óra/64 óra

14.1.
A tantárgy tanításának célja
Ismerje meg a tervezőgrafika legfontosabb műfajait.
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Ismerje meg a legfontosabb betűtípusokat és betűcsaládokat és ezek
alkalmazásának lehetőségeit.
Tipográfiai és tördelési szabályok elsajátítása.
A nyomtatás és a nyomdai előkészítés szabályzóinak és folyamatának
megismerése.
A grafikai munkacégzéshez szükséges papírfajták megismerése.
A komplex tervezői munkafolyamat áttekintése a megrendeléstől a leadásig.
Prezentációs módszerek áttekintése.
14.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

14.3.

Témakörök
14.3.1. Grafikai tervezési folyamatok
64 óra/32 óra
Alaktani és kompozíciós ismeretek
Szöveg és kép kapcsolata
Színtan
Hierarchia
Absztrakció és jelentéssűrítés
Figurális ábrázolás és narratíva
Kommunikációs stratégiák és prezentáció
Különböző grafikai stílusok
Nyomtatási technikák: sokszorosított grafikai technikák, ofszet, szita,
magas és mélynyomtatás, prégelés, stancolás, flexográfia és kötészeti
eljárások
Digitális nyomtatási technikák, tintasugaras, lézeres, digitális ofszet
Nyomdai és művészpapírok és egyéb grafikai nyomathordozók
14.3.2. Tipográfiai ismeretek
64 óra/32 óra
A tipográfia alkotóelemei
Betűtípusok, betűanatómia
Betűk osztályzása
Betűalkalmazási lehetőségek
Betűformátumok
Betűforgalmazó cégek
Betűmintakönyvek
Tipográfiai tördelési szabályok
Modulhálós tervezés, grid rendszer
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés különböző grafikai megjelenések
szerint
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés nyomtatott felületekre
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés elektronikus felületekre
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14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Előadóterem, számítástechnikai terem
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

14.5.2. A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
o
e
c
s
g
s
z
y
o
t
é
p
á
n
o
l
i
rt
y
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Információk
önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás
írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
Grafikai rajz értelmezése
Grafikai rajz készítése leírásból
Grafikai
rajz
elemzés,
hibakeresés

4.

Komplex információk körében

4.1.

Esetleírás készítése
Elemzés
készítése
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés
adott
szempontok alapján

4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4
SZVK 6.2-6.4

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
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A
10611-12
azonosító számú
Grafikai illusztrálás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10611-12 azonosító számú Grafikai illusztrálás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Szakillusztráció
s gyakorlat

Kép és szöveg
integrációja

Szakillusztrációk
tervezése

Sokszorosított grafikai
illusztrációs technikák

10611-12
Grafikai illusztrálás

Digitális illusztrációs
technikák

Manuális illusztrációs
technikák

Illusztrációs
technikai
gyakorlat

FELADATOK
Megismerkedik a feladattal,
anyaggyűjtést végez

kutatásokat,
x

Manuális, rajzi, festészeti technikával készít
illusztrációt

technikával

Grafikai
sokszorosító
illusztrációt készít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Digitális technikával készít illusztrációt
Kevert,
kísérleti
illusztrációt

x

x
készít
x

x

technikákkal

Előkészíti
a
gépeket,
berendezéseket,
szerszámokat, sablonokat, nyomóformákat

x

Magas-, mély- és síknyomtatási technikákat
használ, nyomtat

x

Digitális eszközöket szakszerűen előkészít és
alkalmaz
Prezentál, archivál, leadja a felhasználásra
kész illusztrációs anyagot

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Motívumkeresés,

gyűjtőmunka,

tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Vizuális

memóriájára,

belső

látására

támaszkodva kreatív tervek készítése
Az anyag- és technikai kísérletek folyamata,
módszerei
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Az absztrakt ábrázolás, a valóságábrázolás, az
x

autonóm ábrázolás fajtái
Pixel- és vektorgrafikus programok

x
vonalas

eredetik,

méretezése,

retusálása,

hazai

és

nemzetközi

műfajok,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

grafikus
x

tervezők, illusztrátorok munkái
Szakillusztrációs

x

korrekciós

műveletek
Kortárs

x

x

megjelenések

tervezésmódszertana
Grafikai

szakelmélet:

x

árnyalatos

eredetik, színes eredetik fajtái
Képek

x

x

Fotográfia
Képeredetik,

x

színtan,

fénytan,

formatan, alaktan, stílusismeret, kompozíciós
szabályok,

képi

és

szöveges

elemek

x

x

x

kapcsolatrendszere
Művészpapírok, nyomdai papírok, egyedi
x

x

alapanyagok specifikumai
Illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs,

x

kollázs, fotó, applikációk
A

művészi

képsokszorosítás

x

anyagainak
x

használata, eszközei, gépei kezelése
Az

eredeti

grafika

meghatározása,
x

szempontrendszere, a képgrafikai szabályozó
Az

eredeti

reprodukció,

a

reprodukciós
x

grafika meghatározása, alkalmazási területei
A

művészi

x

képsokszorosítás

technikái,
x

kialakulásuk, fejlődésük napjainkig
Festékfajták, segédanyagok, savak, oldószerek

x

ismerete, alkalmazása
Különleges, kísérleti, grafikai eljárások, egyedi
x

technikák
Nyomdai

előkészítés

szabályrendszerei,
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x

x

x

x

x

x

x

x

gyakorlata
A nyomatok kiállíthatósága, passzpartúzás,
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

installálás

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Vektorgrafikus és képfeldolgozó programok
ismerete
Szabadkézi rajzolás
Rajzeszközök, kéziszerszámok használata

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Prezentációs készség
Visszacsatolási készség

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15. Illusztrációs technikai gyakorlat

32 óra/64 óra

15.1.
A tantárgy tanításának célja
Az illusztrációs tevezési folyamat gyakorlatának elsajátítása.
Az anyaggyűjtés, vázlatkészítés, a tervezői folyamat áttekintése.
Narratív tartalomhoz kapcsolódó illusztráció készítésének gyakorlata.
Különböző grafikai médiumok szerinti illusztrációkészítési gyakorlat.
Szakillusztráció készítésének gyakorlata.
Saját vizuális nyelv kialakításának gyakorlata.
Prezentációs gyakorlat.
15.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

15.3.

Témakörök
15.3.1.
Manuális Illusztrációs technikák
Manuális illusztrációk készítése rajzi eszközökkel
84

12 óra/20 óra

Manuális illusztrációk készítése festészeti eszközökkel
Manuális illusztrációk készítése montázs, kollázs és vegyes média
technikával
15.3.2. Digitális Illusztrációs technikák
16 óra/38 óra
Digitális illusztrációk készítése vektorgrafikus programmal
Digitális illusztrációk készítése pixelgrafikus programmal
Illusztrációk készítése digitálizáló rajzi eszközökkel
Animált, mozgóképes illusztrációk készítése
Fotográfiai alapú illusztrációk készítése
Digitális illusztrációk készítése montázs, kollázs és vegyes média
technikával
15.3.3. Sokszorosított grafikai Illusztrációs technikák
Illusztráció készítése mélynyomtatási eljárással
Illusztráció készítése magasnyomtatási eljárással

4 óra/6 óra

15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Grafikai tanműhely, számítógépes terem, grafikai szaktanterem
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

magyarázat
megbeszélés
vita
projekt
házi feladat
csoportmunka

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
o
e
c
s
g
s
z
y
o
t
é
p
á
n
o
l
i
rt
y
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

15.5.2. A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)
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során

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.2-6.12
SZVK 6.2-6.12
SZVK 6.2-6.12
SZVK 6.2-6.12
SZVK 6.2-6.12
SZVK 6.2-6.12

alkalmazható

tanulói

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Hallott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Információk
önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tapasztalatok
utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
Grafikai rajz értelmezése
Grafikai rajz készítése leírásból
Grafikai rajz készítés tárgyról

4.

Komplex információk körében

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2

4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Elemzés
készítése
tapasztalatokról
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés
adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer
megfigyelése
adott szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x
x
x

x

x

SZVK 6.2-6.4
SZVK 6.2-6.4
SZVK 6.2-6.4

x

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

SZVK 6.10-6.12

x

x

SZVK 6.10-6.12

Adatgyűjtés
géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati
tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási
tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.

x

x

SZVK 6.10-6.12

x
x

x
x

SZVK 6.10-6.12
SZVK 6.10-6.12
SZVK 6.10-6.12

x

x

SZVK 6.2-6.12

x

x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel

16. Szakillusztrációs gyakorlat

64 óra/64 óra

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A szakillusztrációk különböző műfajainak megismerése.
A szakillusztrációk felhasználási lehetőségeinek megismerése.
A szakillusztráció tervezési folyamatának áttekintése.
Szakillusztrációs tervezési gyakorlat végzése.
Különböző tematika, tartalom és médium szerint az illusztrációs stílus, eszköz,
megjelenési forma megválasztása.
Sorozatjellegű illusztrációk létrehozatala.
Szakillusztráció szövegkörnyzetbe való integrálása.
Anyaggyűjtés, vázlatkészítés, tervezés és végfelhasználás szerinti előkészítési és
tervezési folyamat átlátása a prezentációig és az anyagleadásig.
16.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

16.3.

Témakörök
16.3.1. Szakillusztrációk tervezése
Szakillusztráció készítése nyomtatott felületekre
Szakillusztráció készítése design felületekre
Szakillusztráció készítése online felületekre
Narratíva és történetmesélés
Jelteremtés és absztrakció
Illusztrációs stílusok és technikák alkalmazása
16.3.2.

Kép és szöveg integrációja
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32 óra/32 óra

32 óra/32 óra

Képi tartalom és szöveg integrációja kiadványokban, könyvekben
Képi tartalom és szöveg integrációja tervezőgrafikai médiumokban
Képi tartalom és szöveg integrációja design felhasználásokban
Képi tartalom és szöveg integrációja online felhasználásokban
Képi tartalom és szöveg integrációja interaktív felhasználásokban
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Grafikai műhely, számítógépes terem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
házi feladat
csoportmunka

16.5.2. A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
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x
x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
o
e
c
s
g
s
z
y
o
t
é
p
á
n
o
l
i
rt
y
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SZVK 6.2-6.9
x

x

SZVK 6.2-6.9

2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Információk
önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Képi információk körében
Grafikai rajz értelmezése
Grafikai rajz készítése leírásból
Grafikai rajz készítés tárgyról

4.

Komplex információk körében

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.

Elemzés
készítése
tapasztalatokról
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés
adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer
megfigyelése
adott szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés
géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati
tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási
tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

SZVK 6.2-6.9
x

x

x

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

x

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

x

SZVK 6.2-6.9

x
x
x

x

x

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x
x

x
x

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
89

értékeléssel
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A
10612-12
azonosító számú
Alkalmazott grafikai munka
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

91

A 10612-12azonosító számú Alkalmazott grafikai munka megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Tervezőgrafikai
műfajok és médiumok

Tervezőgrafikai
munka végzése

10612-12
Alkalmazott grafikai munka

Tervezőgrafikai
tervezési gyakorlat
Tipográfiai munka
végzése

Médiatechnológiai
gyakorlat

Médiasokszorosítási
gyakorlat

Tervezőgrafikai
technológiai
gyakorlat

FELADATOK
Információ-

és

anyaggyűjtést

végez,

terveket, vázlatokat, költségvetést készít
Emblémákat,

x

x

x

szimbólumokat,

piktogramokat, jeleket hoz létre

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Különböző kiadványok grafikai tervét
készíti el
Hirdetések grafikai tervét készíti el
Plakátok grafikai tervét készíti el
Cégarculatok grafikai tervét készíti el
Termékarculatok grafikai tervét készíti el
Reklámkampányokhoz hoz létre grafikai
tartalmakat
Csomagolástervezői grafikai tartalmakat
hoz létre
Szakillussztrációk grafikai tervét készíti el
Infografikai,

adatvizualizációs

grafikai

tartalmakat hoz létre
Online megjelenésekhez hoz létre grafikai
tartalmakat
Interaktív

megjelenésekhez

hoz

létre

grafikai tartalmakat
Mozgóképes

alkalmazásokhoz

készít
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grafikai tervet
Vektorgrafikus,

pixelgrafikus

kiadványszerkesztő

és

programokat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

alkalmaz
Online megjelenésekhez és mozgóképes
tartalmak

létrehozására

alkalmas

programokat használ
A grafikai műfajok tervezésmódszertani
szabályait ismeri, munkájában alkalmazza
A terveket a végfelhasználás technikai
követelményei szerint előkészíti
Prezentál,

archivál,

leadja

a

felhasználáskész grafikai anyagot
Alkalmazott
szakelméleti

grafika

szaktörténeti

ismereteit

és

folyamatosan

fejleszti és használja
Betűtörténeti,

betűelméleti,

betűalkalmazási ismereteit folyamatosan
fejleszti és használja
Tipográfiai,

kiadványszerkesztési

szabályokat

ismeri,

munkájában

alkalmazza
Digitális

technológiai,

nyomtatástechnológiai,
végzéséhez

grafikai

szükséges

munka

hardware

és

software ismereteit folyamatosan frissíti és
használja
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A

probléma

vagy

feladat

meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés,

gyűjtőmunka,

tanulmányrajzok készítése hagyományos
és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk

anyagainak
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elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok

alapján

vizuális

memóriájára, belső látására támaszkodva

x

x

x

kreatív tervek készítése
Professzionális grafikai tervező, kép- és
kiadványszerkesztő programok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési
szabályok, nyomtatványtípusok, kreatív
alkalmazások,

autonóm

betűképek

kialakítása
Különböző alkalmazott grafikai műfajok
tervezéselméleti módszertana
Illusztrációs

technikák:

rajz,

festés,

montázs, kollázs, fotó, applikációk
Alkalmazott grafikai szakelmélet: színtan,
fénytan, formatan, alaktan, stílusismeret,
kompozíciós szabályok, képi és szöveges
elemek kapcsolatrendszere
Alkalmazott

grafika

szaktörténet,

reklámtörténet önálló értelmezési módjai,
az

ismeretek

kreatív

alkalmazási

lehetőségei
Nyomtatók,

szkennerek,

levilágítók,

digitális nyomógépek
Képek, táblázatok, diagramok elhelyezése
Betűismeret: betűanatómia, betűcsaládok,
betűváltozatok, betűtörténet
Reklámozási,

hirdetési

és

marketing

alapfogalmak, alkalmazások
A

grafikai

tervezés

szerepe

a

márkaépítésben
A

modulhálós

tipográfiai

tervezés

elmélete, alkalmazása
Képek

és

illusztrációk

felhasználási
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teruletei a különböző kiadványokban
Képek és illusztrációk alkalmazása a
reklámgrafika különböző területein
Általános nyomdaipar
A papírgyártás technológiái, papírfajták

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nyomdai előkészítés szabályrendszerei,
gyakorlata
Az ofszet-, a digitális-, a magas-, a sík- és a
mélynyomtatás,

a

fólia-

és

dombornyomtatás, a szitanyomtatás, a
nyomtatás

utáni

munkaműveletek,

speciális nyomdai előkészítés
Minőségi

követelmények,

minőségbiztosítás

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Vektorgrafikus,

képfeldolgozó-,

illetve

kiadvány- és webszerkesztő programok
ismerete
Grafika és tipográfia stiláris és jelentéstani
egységének megteremtése
Tervezési gyakorlat
Képfeldolgozási, szkennelési, nyomtatási
alapismeretek
Digitális fotográfiai alapismeretek

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Prezentációs készség
Kompromisszumkészség

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
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Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kreativitás, ötletgazdagság
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17. Tervezőgrafikai technológiai gyakorlat
144 óra/144 óra
17.1.
A tantárgy tanításának célja
A tervezőgrafikai munka végzéséhez szükséges digitális technikai eszközök
működésének elsajátítása.
A tervezőgrafikai munka végzéséhez szükséges szoftveres ismeretek elsajátítása
és gyakorlat megszerzése.
Nyomdai előkészítés technológiájának megismerése és gyakorlat megszerzése.
Médiasokszorosítás technológiájának megismerése és gyakorlat megszerzése.
A komplex tervezőgrafikai munkavégzéshez szükséges tecnhikák, technológiák
átfogó ismerete, a teljes munkafolyamat átlátása.
17.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

17.3.

Témakörök
17.3.1. Médiatechnológiai gyakorlat
Képbeviteli eszközök és technológiák
Ránézeti és átnézeti eredetik
Színelmélet, színkezelés és a színrebontás elmélete
Színellenőrzés
Rácsrabontás
Sík-, film- és dobszkenner
Digitális fényképezőgép
Grafikai munka végzéséhez szükséges számítógép
Grafikai munka végzéséhez szükséges perifériák
Fileformátumok
Archiválás

32 óra/32 óra

17.3.2. Médiasokszorosítási gyakorlat
112 óra/112 óra
Professzionális vektorgrafikus szoftverek
Professzionális pixelgrafikus szoftverek
Professzionális kiadványszerkesztő szoftverek
Professzionális webszerkesztő szoftverek
Szkennelés
Digitális rajzpad
Grafikai munka végzéséhez szükséges perifériák
Prezentációkészítő szoftverek
Archiválás
Anyagleadás, anyagküldés módozatai
Grafikai munka szakszerű előkészítése nyomtatott médiumok számára
Grafikai munka szakszerű előkészítése elektronikus médiumok számára
Anyagleadás adathordozón és az interneten
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17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógépes terem
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

17.5.2. A tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
o
e
c
s
g
s
z
y
o
t
é
p
á
n
o
l
i
rt
y
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x

x

x

SZVK 6.2

x

x

x

SZVK 6.2

x

x

x

SZVK 6.2

x

x

x

SZVK 6.2

1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Hallott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Információk
önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás
írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok
utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
Grafikai rajz értelmezése
Grafikai rajz készítése leírásból
Grafikai
rajz
elemzés,
hibakeresés

4.

Komplex információk körében

4.1.

Esetleírás készítése
Elemzés
készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés
eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk
rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés
adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer
megfigyelése
adott szempontok alapján
Feladattal
vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés
géprendszer

4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
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SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x
x

SZVK 6.2

üzemeléséről
Vizsgálati
tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

x
x
x
x

x
x
x
x

SZVK 6.2-6.3
SZVK 6.2-6.3

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel

18. Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat

288 óra/320 óra

18.1.
A tantárgy tanításának célja
Tervezőgrafikai munkavégzés gyakorlatának megszerzése.
Anyaggyűjtés, vázlatkészítés, a tervezési folyamat és a végfelhasználás szerinti
előkészítés átlátása.
A tervezői munkafolyamat elvégzése a munka átvételétől az anyagleadásig.
Komplex grafikai tervező tevékenység végzése, amely integrálja a tervezői
gyakorlatot, illusztrációs, tipográfiai tudásokat, a tervezéselméleti tudást, a
manuális és digitális eszközhasználati gyakorlatot, a szaktörténeti és
művészettörténeti ismereteket.
A megrendelés felvételétől az anyagleadásig a teljes munkafolymat
megszervezése.
18.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

18.3.

Témakörök
18.3.1. Tipográfiai munka végzése
64 óra/64 óra
Funkcionális betűalkalmazás
Kreatív betűalkalmazás
Funkcionális tipográfiai gyakorlat
Experimentális tipográfiai gyakorlat
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés grafikai médiumokban
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés nyomtatott felületeken
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés elektronikus felületeken
Online és multimédia tartalmak tipográfiai tervezése és előkészítése
18.3.2. Tervezőgrafikai munka végzése
Adatgyűjtés, vázlatkészítés
Kommunikációtervezés
100

64 óra/64 óra

Koncepcióelemzés
Tervezőgrafikai stílusok áttekintése
Prezentációs technikák
Anyagleadás, anyagküldés, archiválás
Saját portfólió elkészítése
18.3.3. Tervezőgrafikai műfajok és médiumok
160 óra/192 óra
A tervezőgrafika különböző műfajainak és médiumainak megismerése.
A tervezőgrafika felhasználási lehetőségeinek megismerése.
A tervezőgrafika tervezési folyamatának áttekintése.
Komplex tervezőgrafikai tervezési gyakorlat végzése.
Különböző tematika, tartalom és médium szerint a grafikai stílus, eszköz,
megjelenési forma megválasztása.
Komplex eszköz és technológiahasználat a végfelhasználat szerint.
Emblématervezés
Identitástervezés
Plakáttervezés
Kisnyomtatványok tervezése
Könyvtervezés
Laptervezés, magazintervezés
Csomagolástervezés
Reklámkommunikáció tervezés
Információ design tervezés
Webtervezés
Interaktív grafikai tervezés
Látványtervezés, kiállítástervezés
Mozgó grafika tervezés
18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógépes terem
18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
e
c
o
g
s
s
y
o
z
é
p
t
n
o
á
i
rt
l
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x
x

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
házi feladat
csoportmunka

15.5.2. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

3.
3.1.
3.2.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feladattal
vezetett feldolgozása
Információk
önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok
utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
Grafikai rajz értelmezése
Grafikai rajz készítése leírásból

4.

Komplex információk körében

4.1.

Esetleírás készítése

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

során

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

alkalmazható

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

y
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3
SZVK 6.2-6.3

x
x

SZVK 6.2-6.3
SZVK 6.2-6.3

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x
x

x
x

x
x

SZVK 6.2-6.3
SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.

Elemzés
készítése
tapasztalatokról
Csoportos
munkaformák
körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati
munkavégzés
körében
Műveletek gyakorlása
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer
megfigyelése
adott szempontok alapján
Adatgyűjtés
géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati
tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási
tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

x

SZVK 6.2-6.9

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

SZVK 6.2-6.3

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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2.60.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
54 211 05
KERÁMIAMŰVES
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint az
V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
ÁGAZATHOZ

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az
első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos
szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom) a(z) V. Képző- és iparművészet
ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
(azonosítószám megnevezés)
54 211 01 Dekoratőr
54 211 02 Divat- és stílustervező
54 211 03 Festő
54 211 04 Grafikus
54 211 05 Kerámiaműves
54 213 02 Kiadványszerkesztő
54 211 06 Ötvös, fémműves
54 211 07 Szobrász
54 211 08 Textilműves
54 211 09 Üvegműves
I.

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 211 05 Kerámiaműves szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.

II.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 05
A szakképesítés megnevezése: Kerámiaműves
A szakmacsoport
kommunikáció

száma

és

megnevezése:

4.

Művészet,

közművelődés,

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok
figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek,
kiállítások, művésztelepek formájában is.

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

IV.

A szakképzés szervezésének feltételei

1

Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező
szakember alkalmazható:
Tantárgy
-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések
felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza,
melynek további részletei az alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
nincs

V.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai
tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával.

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok:
Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott
felhasználásával
évfolyam
hetek száma
heti szakmai óraszám a
heti 40 órás szki
kerettanterv szerint
NAT művészet óra
szabad sáv

9.
évfolyam

10.
11.
12.
13.
évfolyam évfolyam
évfolyam évfolyam
36
36
36
32
32
11
12
13
16
31

1
4

4

2

4

4

4

helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
összes óraszám
éves óraszám

15

17

17

20

35

540

612

612

640

1120

képzési óraszám 9-12:
képzési óraszám 13:
gyakorlat (felosztva)
összes képzési óra:

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

2404
1120
160
3684

heti óraszám
szabadsáv
nélkül

éves óraszám
szabadsáv
nélkül

heti óraszám
szabadsávval

31 óra/hét

1116 óra/év

35 óra/hét

31 óra/hét

160 óra
992 óra/év

35 óra/hét

2268 óra

3

éves
óraszám
szabadsá
vval
1260
óra/év
160 óra
1120
óra/év
2540 óra

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással
párhuzamosan
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

9.

10.

11.

heti
heti
heti
óraszám ögy óraszám ögy óraszám
e gy
e gy
e gy
11500-12 Munkahelyi egészség és Munkahelyi egészség és
biztonság
biztonság

0,5

Ágazati
szakképzés
közismeret
nélkül

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

1/13

5/13 és 2/14.

12.
ögy

heti
óraszám
e
gy

heti
óraszám
e
gy

ögy

heti óraszám
e
gy

0,5

11499-12 Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések
esetén)

Foglalkoztatás I.

2

4

Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak
Művészettörténet

10586-12
Művészetelmélet és
ábrázolás
10587-12
Művészeti
vállalkozások
működtetése
10588-12
Tervezés és
technológia

10636-12
Kerámia-porcelán
előtanulmányok

11104-12
Kerámia-porcelán
tárgykészítés

Párhuzamos képzés

Szakképesítés-specifikus
utolsó évf.

9-12. évfolyam

5/13. évfolyam

e

gy

szabad

ögy

e

gy

szabad

312

1/13. évfolyam
e
gy

36
524

280

Szakképesítés utolsó évfolyama
2/14. évfolyam
szabad

ögy

50

18

Stílustan és
szaktörténet

122

36

36

Technológia

104

108

36

30

36

80

Kortárs szakmai
környezet

30
244

szabad

50

252

32

732

gy

72

Művészeti
vállalkozás

Tervezés és
gyakorlat

e

36

72

Térábrázolási
rendszerek
Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

Szakképesítés
első évf.

80

540
64

Szakmai ábrázolási
gyakorlat

32
160

Kerámia-porcelán
szakmai ismeret

96

Digitális
prezentáció

64

5

64

64

32
160

64

96

32

64

32

Kerámiaporcelánkészítési
gyakorlat
összes óra
összes óra

528
588

1256
2404

560

304
160

688

528
128

992 + 128 szabad

324

792

1116 + 144 szabad

304

144
160

688

992 + 128 szabad

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai óraszámai a 40
órás időkerethez igazodó és felhasználható óraszámokat és a közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is
tartalmazzák. A kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.

6

128

Ágazati szakközépiskolai képzés
óraszáma a közismereti oktatással
párhuzamosan

Szakmai
követelménymodul

Tantárgyak,
témakörök
9.

10.

11.

12.

Ágazati
Ágazati
szakközépiskolai
szakközépSzakképesítésiskolai képzés óraszáma specifikus
a közismeret
képzés
szakképzés
nélkül
összes
óraszáma
óraszáma
5/13. és
9-12.
2/14.
1/13.
évfolyam

11498-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
11500-12 Munkahelyi
(érettségire épülő Foglalkoztatás II. egészség és biztonság
képzések esetén)

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

e

gy

ögy

e

A szakképzés
összes
óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

gy

Munkahelyi egészség és biztonság

18

18

18

18

Munkavédelmi alapismeretek

4

4

4

4

Munkahelyek kialakítása

4

4

4

4

Munkavégzés személyi feltételei

2

2

2

2

Munkaeszközök biztonsága

2

2

2

2

Munkakörnyezeti hatások

2

2

2

2

Munkavédelmi jogi ismeretek

4

4

4

4

Foglalkoztatás II.

16

16

Munkajogi alapismeretek

4

4

Munkaviszony létesítése

4

4

Álláskeresés

4

4

Munkanélküliség

4

4

Foglalkoztatás I.

64

64

Nyelvtani rendszerzés 1

8

8

Nyelvtani rendszerezés 2

8

8

Nyelvi készségfejlesztés

24

24

Munkavállalói szókincs

24

24

7

8

10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

Művészettörté
net
A művészetek
története a 19.
századig
A művészetek
története a 20.
században

gy

312

312

312

72

216

216

216

72

64

64

64

9

A szakképzés összes
óraszáma

A szakképzés összes
óraszáma
e

gy

36

14. évfolyam

ögy

e

gy

szabad

e

13. évfolyam
szabad

ögy

Szakképesítés-specifikus szakképzés
óraszáma

5/13. évfolyam
szabad

gy

szabad

9-12. évfolyam

e

Szakközépiskolai
képzés összes
óraszáma

Tantárgyak,
témakörök

Szakközépiskolai képzés
óraszáma a közismereti
oktatással párhuzamosan

Szakképesítésspecifikus
szakképzés
óraszáma

9-12.
évfolyam

Szakma
i
követel
ménymodul

108

72

18

18

A néprajz és a
népművészet
alapfogalmai

32

Térábrázolási
rendszerek
A térábrázolás
geometriai
rendszerei
Rajz, festés,
mintázás gyak
orlat
A látvány utáni
térábrázolás és
formaképzés
alapjai
Emberábrázolá
s alapjai
Ember és tér

se

működteté

ok

vállalkozás

10587-12
Művészeti

Szakmai rajz

Művészeti
vállalkozás

32

32

32

36

36

36

72

72

36

36

36

72

72

804

804

252

50

18

18

524

280

108

72

180

180

72

72

144

72

216

216

72

72

144

72

216

216

72

72

128

64

192

192

36

36

32

32

10

18

50

252

18

10588-12
Tervezés és technológia

Művészeti
vállalkozások
működtetése

32

32

32

18

18

122

122

122

36

36

36

36

12

86

86

86

24

36

104

104

108

36

50

50

50

54

18

72

54

54

54

54

18

72

976

976

540

230

230

135

135

180

180

135

135

36

36

Stílustan és
szaktörténet
Stílustan
Szaktörténet
Technológia
Anyagismeret
Eszközismeret
Tervezés és
gyakorlat
Tervezés
Anyag- és
eszközhasznála

104

30

732

244

180

50

180

80

11

12

36

60
30

80

144

576

t

11104-12
Kerámia-porcelán
tárgykészítés

10636-12
Kerámia-porcelán előtanulmányok

Kivitelezés
Kortárs
szakmai
környezet
Képző- és
iparművészet a
20. században
Kiállítások és
kulturális
események
Szakmai
ábrázolási
gyakorlat
Ember és
környezet
ábrázolása
A kerámiaporcelán
szakmai
ismeret
Kerámiaműves
szaktörténet

180

50

230

230

135

192

144

336

336

135

10 636-12
Kerámia-porcelán előtanulmányok

Műhely- és
műteremhaszn
álat

64

32

64

135

36

171

96

64

64

64

32

32

160

64

224

160

64

224

32

96

64

32

32

160

64

224

160

64

224

96

96

96

96

48

48

48

48

12

Kerámiaműves
technológia
Digitális
prezentáció

48

64

Digitális
prezentáció
A kerámiaporcelánkészít
és gyakorlata
Őskori és ókori
kerámiatechnik
ák
megismerése,
edénymásolato
k készítése

64

48

48

48

32

96

64

32

96

32

96

64

32

96

528

528

528

528

132

132

132

132

Kézműves
technikákkal
készített
tárgyak
tervezése és
kivitelezése

132

132

132

132

Sokszorosító
eljárásokkal
készített
kerámiaműves
tárgyak
tervezése és
kivitelezése

132

132

132

132

13

Építészeti
környezetben
alkalmazható
tárgyak
tervezése és
kivitelezése

132

Összesen

588

1256

560

Összesen

1844+560 szabad

2564
160

2564

304

132

688

132

128

3684

324

792

144

304

992 + 128 szabad

3684

1116 + 144 szabad

160

688

132

128

2540

992 + 128 szabad

2540

Elméleti
óraszámok/aránya

31,8% (nyári gyakorlat és szabadsáv nélkül)

30 %

29 %

30%

Gyakorlati
óraszámok/aránya

68,2%

70%

71%

70%

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

15

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

x
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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x

x

x

x

x

x

x

x

Felelősségtudat
x

Szabálykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigyázatosság
x

Helyzetfelismerés

17

x
x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges
kompetenciák elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti
áttekintés.
A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére
és testi épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
18

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat,

valamint

a

megfelelőséget

tanúsító

egyéb

dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság,
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
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1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége
a munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók,
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok,
illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés
eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
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1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x
x
x
x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak
veszélyei, ártalmai

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsajátítására.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok,
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése,
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony,
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes
munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
2.3.3. Álláskeresés

4 óra
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél
felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs
Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a
munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”):
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések,
béralapú támogatások, mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés,
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub,
pszichológiai tanácsadás.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerzés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés
melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések
megértése, használata

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma,
felépítése

x

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve
válaszai

x

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett
kérdések megértése, illetve azokra való reagálás
értelmező, összetett mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x
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x

3. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen
nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az
állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások
elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a
mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1 8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz
kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra,
illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó
válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy
szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen
képes reagálni, helyesen használva az igeidő-egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben
megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli
karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi
magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt
idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi
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és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az
állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy
egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások
birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún
elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen
tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul
véve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az
idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör
szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy
adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére
lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és
ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges
ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan
kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen
nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a
célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi
társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.4. Munkavállalói szókincs
24 óra
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
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A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan
tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai
önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi.
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt
kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
3.4. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig
számítógépes tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag
által támogatott formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

3.
3.1.
4.

Csoportos munkaformák körében

2.3.

4.1.
4.2.
4.3.

Osztálykeret

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

2.2.

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10586-12
azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

A látvány utáni térábrázolás és
formaképzés alapjai

Emberábrázolás alapjai

Ember és tér

Szakmai rajz

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

A művészetek története a 20. században

A művészetek története a 19. századig

10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

A térábrázolás geometriai rendszerei

Térábrázolási
rendszerek

Művészettörténet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és
szakmai orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit rajzi
vagy plasztikus formában jeleníti meg
Folyamatosan felhasználja, bővíti művészettörténeti,
népművészeti és művészetelméleti ismereteit

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészettörténeti és népművészeti kompetencia
csoport:
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok
szellemiségébe ágyazottan
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától
napjainkig

x

Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az egyetemes
művészettörténet emlékanyagának lelőhelyei
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-, stílusmeghatározás, műleírás, műelemzés)

x
x

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

x

A magyar népművészet

x
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Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya

x

x

x

A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe
illesztése

x

x

x

Ábrázolási gyakorlat kompetencia csoport:
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző
lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése,
kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok
megjelenítése, azok felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs,
kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. –
kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura,
portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció
készítési folyamata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és
kiállítása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése,
értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festés, mintázás, térkonstrukciók
kialakítása

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
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x

4. Művészettörténet

312óra/72+36 szabad óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél
nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb
választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé
váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor-, és stílustörténeti ismereteinek
megszerzésén keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a
művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának
önálló, szakszerű értékelését
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Stílustan és szaktörténet
4.3. Témakörök
4.3.1.
A művészetek története a 19. századig
216 óra/72 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző
alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek
a hazai és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a
vizuális üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések
során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
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Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
4.3.2.

A művészetek története a 20. században
64 óra/18 szabad sáv óra
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző
alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
Lehetséges előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és
külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a
vizuális üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések
során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a
közönség viszonyának megváltozása a XX. században
4.3.3.

A néprajz és a népművészet alapfogalmai
32 óra/18 szabad sáv óra
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse tájegységekre lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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4.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
Művek értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

Csoportbontás

1.
1.1.

alkalmazható

Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
-

x

x

x

x

x

x

x

x

Osztálykeret

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

x
x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

x

x
x

SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

x
x

x
x

SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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5.

Térábrázolási rendszerek

36 szabad sáv óra/72 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1.

A térábrázolás geometriai rendszerei
36 szabad sáv óra/72 óra

- síkmértan – síkmértani szerkesztések
- térgeometriai alapok
Monge-féle vetületi ábrázolás

-

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.7.
SZVK 6.7.
SZVK 6.7.
-

2.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Tanulói tevékenységforma
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.

1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajzkészítés tárgyról
rajz kiegészítés

Egyéni
1.

pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.7.
x

SZVK 6.7.

x

SZVK 6.7.

x
x
x
x

-

x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

6. Rajz, festés, mintázás gyakorlat

524 óra + 280 szabad sáv/252 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét,
szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a tanuló
kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a koncentrációt és munkakultúrát,
helyes önértékelésre nevel.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
6.3. Témakörök
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A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
6.3.1.

A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
108 +72 szabad sáv óra/72 óra
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek
és az erre épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási
rendszerekkel és modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani
egységekre bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás
gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és
társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének
tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
6.3.2.
Az emberábrázolás alapjai
144 + 72 szabad sáv óra/72 óra
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és
kép-kompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása
és ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és
"újrateremtése" a térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek
felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
6.3.3.
Ember és tér
144 + 72 szabad sáv óra/72 óra
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
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Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása
és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó
egyénre jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
6.3.4.
Szakmai rajz
128 + 64 szabad sáv óra/36 óra
A témakör feladata elsősorban a rajz-festés-mintázás órai tevékenységek
során a szakmai feladatokhoz köthető szabadkézi rajz, festés, mintázás,
téralakítás gyakorlása. Ezekhez példaként ajánlott tevékenységek:
Grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.), anyaghasználati ismeretek
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus,
olaj-pasztell használatával
Színes és monochrom festett felületek és anyagok montázs, kollázs
gyakorlatai
Színtani ismeretek (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és pigmentszínek, színkontrasztok) gyakorlati kreatív alkalmazása
Térkonstrukciók, makettek, modellek készítése
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.2. – 6.6.
SZVK 6.2. – 6.6.
SZVK 6.2. – 6.6.
SZVK 6.2. – 6.6.
SZVK 6.2. – 6.6.
SZVK 6.2. – 6.6.

1.7.

házi feladat

x

-

6.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x
x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.2. – 6.6.
SZVK 6.2. – 6.6.
SZVK 6.2. – 6.6.

x

x

x

x

SZVK 6.2. – 6.6.

x
x
x

x
x
x

SZVK 6.2. – 6.6.
SZVK 6.2. – 6.6.
SZVK 6.2. – 6.6.

x

SZVK 6.2. – 6.6.

x

SZVK 6.2. – 6.6.

x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10587-12
azonosító számú
Művészeti vállalkozások működtetése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10587-12 azonosító számú Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Művészeti vállalkozások
működtetése

Művészeti
vállalkozás
10587-12
Művészeti vállalkozások működtetése

Tájékozódik
feltételeiről

a

munkavállalás,

a

FELADATOK
vállalkozások aktuális

gazdasági-jogi
x

Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét

x

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

x

Alkalmazza marketing ismereteit

x

Kialakítja üzleti stratégiáját: piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres

x

Felméri tevékenységének gazdasági vetületeit

x

Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
A különböző vállalkozási formák jellemzői

x

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

x

A piackutatás és marketing alapjai

x

A finanszírozás lehetőségei

x

Az üzleti terv tartalma, felépítése

x

Az üzleti élet protokoll szabályai

x

Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai

x

A szerzői jogi szabályok

x

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

x

Dokumentáció és adminisztráció

x

A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői

x

A munkavédelem jogszabályi környezete

x

Az egészség- és balesetvédelem általános előírásai

x

Környezetvédelmi előírások

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

Szakmai szöveg létrehozása

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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Önállóság

x

Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kezdeményezőkészség

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Folyamattervezési készség

x
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7.

Művészeti vállalkozás

32 óra/18 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tantárgy tanításának célja
Az általános gazdálkodási és jogi ismereteken túl a tantárgy készítse fel a tanulót a
művészeti vállalkozás speciális menedzselési, kommunikációs, finanszírozási,
kereskedelmi, és jogvédelmi ismereteire.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
7.3. Témakörök
7.3.1.
Művészeti vállalkozások működtetése
32 óra/18 óra
A munkavállalás, ill. a vállalkozások aktuális gazdasági- és jogi feltételei
Munkavállalói ismeretek a művészeti tevékenységformákban
Önálló vállalkozói tevékenységformák és működtetése a művészeti
tevékenységben, a szerződéskötés speciális ismeretei a művészeti
tevékenységben
A műkereskedelem struktúrája, működése, hagyományai, a bekapcsolódás
lehetőségei, szabályai
A médiaszereplés, publikáció szabályai
Marketing ismeretek, piackutatás alkalmazása a művészeti tevékenységben
Információs és adminisztratív tevékenységek
Költségkalkuláció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez
Kommunikáció a munkatársakkal és a megrendelőkkel
Protokoll és viselkedés a művészeti vállalkozások tevékenységi területein
Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak
Aktuális piaci és műkereskedelmi változások figyelemmel kísérése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

1.6.
1.7.
1.8.

kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

x
x
x

7.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

Osztálykeret

1.2.

alkalmazható

Csoportbontás

1.
1.1.

során

Egyéni

Sorszám

SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
-

x

x

x

x

x

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

x

SZVK 6.7. – 6.8.

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

x

x
x

SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

x
x

SZVK 6.7. – 6.8.

x

SZVK 6.7. – 6.8.

x

SZVK 6.7. – 6.8.

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10588-12
azonosító számú
Tervezés és technológia
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Műhely- és
műteremhasználat

x

x

x

x

x

x

Kivitelezés

Anyag- és
eszközhasználat

Tervezés és gyakorlat

Tervezés

Eszközismeret

Technológia

Anyagismeret

Stílustan

10588-12
Tervezés és technológia

Szaktörténet

Stílustan és
szaktörténet

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit

x

Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt keres a
munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt
készít

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
dokumentál, archivál és prezentációt készít, bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a portfolióját

x

Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz részt

x

x

x

x
x

x

x

x

Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
alkalmazza

x

x

x

Manuális eszközökkel prezentációt készít

Szakelméleti
ismereteit
kivitelezési munkájában

x

szakmai

Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét
Műhelyés
műteremkörnyezetében
szakmai
feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához
szükséges eszközrendszert
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x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait, és
segédanyagait

x

x

x

Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét szakma i
feladataiban alkalmazza

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái

x

A probléma vagy feladat meghatározásának módjai,
menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok
készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,
összeállítása
Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára,
belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási
formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő
anyagok megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használata (pl. magyarázó, közlő
rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának,
működtetésének és fenntartásának alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási,
alkalmazási módjai

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhasználása

x

x

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Problémaelemzés, -feltárás

x
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x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x

Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

x

x

8.

Stílustan és szaktörténet

122 óra/36+36 szabad sáv óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti stíluskorszakok,
stílusok, irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására.
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti
ismereteinek elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az
anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy kronológiáján
felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a tanulót a feladathoz
kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal
8.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

8.3. Témakörök
8.3.1.
Stílustan
36 óra/12 óra
Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik
Képzőművészeti alkotások elemzése
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya,
határterületeik
8.3.2.
Szaktörténet
86 óra/24 óra +36 szabad sáv
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban
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8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

x

x

x
x
x

x

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében

Csoportbontás

1.1.

során

Egyéni

1.

osztály

x
x
x
x

8.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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x

Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.

x
x

SZVK. 6.8
SZVK. 6.8

x

SZVK 6.7. - 6.8.

3.1.
3.2.
4.

rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

x
x

x
x

SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.

Komplex információk körében

4.1.
4.2.
5.
5.1.

Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x
x

SZVK 6.8.
SZVK 6.8.
x

-

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

9.

Technológia

104 óra/108+36 szabad sáv óra*
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1. A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési
lehetőségei, szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1.
Anyagismeret
50 óra/54 + 18 szabad sáv óra
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
9.3.2.
Eszközismeret
54 óra/54 + 18 szabad sáv óra
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől
napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
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Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való
előkészítésük, karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x

x

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

x
x
x

9.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

1.

során

Egyéni

Sorszám

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Osztálykeret

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

57

SZVK 6.8.
SZVK 6.8.
SZVK 6.8.
SZVK 6.8.
SZVK 6.8.
SZVK 6.8.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x

SZVK 6.8.

x

SZVK 6.8.

x

SZVK 6.8.

x

x

-

x

-

x

SZVK 6.9.; 6.20.

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

10.

Tervezés és gyakorlat

732 óra + 244 szabad sáv /540 óra +36 szabad sáv*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési
feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati
előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
10.3. Témakörök
10.3.1.
Tervezés
180 óra + 50 óra szabad sáv /135óra -*
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos
és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
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Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
10.3.2.
Anyag- és eszközhasználat
180 óra/135 óra
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása,
mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
10.3.3.

Műhely- és műteremhasználat
180 óra + 50 szabad sáv/135 óra

Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi
környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a
zavartalan munkavégzéshez
10.3.4.

Kivitelezés
192 óra + 144 szabad sáv/135 óra + 36 szabad sáv

Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés
során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
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10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

10.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
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x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

10.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10636-12
azonosító számú
Kerámia-porcelán előtanulmányok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10636-12 azonosító számú Kerámia-porcelán előtanulmányok megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Ember és környezet ábrázolása

Kiállítások és kulturális
események

10636-12
Kerámia-porcelán előtanulmányok

Szakmai
ábrázolási
gyakorlat

Képző- és iparművészet a 20.
században

Kortárs
szakmai
környezet

x

x

x

x

x

FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs művészettörténeti és szaktörténeti
ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától napjainkig

x

Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése

x

Stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai munkában

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
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x

11.

Kortárs szakmai környezet
64 óra+ 32 óra szabad sáv /64óra+32 óra szabad sáv*
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
11.3. Témakörök
11.3.1.
Képző- és iparművészet a 20. században
64 óra/64 óra
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
11.3.2. Kiállítások és kulturális események
32 óra szabad sáv/32 óra szabad sáv
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műterem látogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás
céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x
x
x
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x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Számítógép és perifériái
-

1.5.

szemléltetés

1.6.

projekt

1.7.
1.8.

házi feladat
kiállítás látogatás

x

x

x
x

x
x

x

11.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

során

Digitális fényképezőgépek

alkalmazható

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

x

Számítógép és
perifériái

x

x
x

x

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

11.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

12.

Szakmai ábrázolási gyakorlat
160 óra + 64 óra szabad sáv /160 óra+64 óra szabad sáv*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
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12.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók képesek legyenek szabadkézi
vázlatokat, rajzokat készíteni az előkészítés különböző fázisaiban. Tudjanak
vázlatokat készíteni a helyszín felmérésekor, tapasztalataikat rögzíteni a megközelítési
és rálátási viszonyokról, szabadkézi vázlatokat készíteni elképzeléseikről és
méretarányos látványtervet készíteni az elkészítendő munkáról. Ismerjék a különböző
megjelenési technikákat, legyenek képesek az adott témához a legmegfelelőbbet
kiválasztani.
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
12.3. Témakörök
12.3.1.

Ember és környezet ábrázolása
160 óra + 64 óra szabad sáv-/160 óra+64 óra szabad sáv
Szabadkézi stúdiumok készítése
- az épített külső és belső környezet megjelenítése
- az emberi test megjelenítése (arányok, mozdulatok, szerkezet)
- a különféle formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
viszonyainak, kifejező kapcsolatainak térbeli ábrázolása
- a fény-árnyék viszonyok megjelenítése
A munkákat a rajzolás és festés, vagy mintázás különböző technikáival
készítik
- grafikai felületek készítése különböző eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.)
- színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, ecolin, színes tus, olajpasztell használatával
- plasztikai tanulmányok készítése mintázással
- színtani fogalmak ismertetése (fénytani ismeretek, a színek fizikája és
fiziológiája, színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és
testszínek, színkontrasztok, a festékek színnevei)
- természeti tárgyak ábrázolása különböző manuális grafikai megoldásokkal
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

66

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x

x

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

osztály

pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

12.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

x

x
x
x
x
x

Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x
x
x
x
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

12.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

68

A
11104-12
azonosító számú
Kerámia-porcelán tárgykészítés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11104-12 azonosító számú Kerámia-porcelán tárgykészítés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
A kerámiaporcelán
szakmai

Digitális
A kerámia-porcelánkészítés
prezentáció gyakorlata
Őskori és ókori
kerámiatechnikák
megismerése, edénymásolatok
készítése

Kézműves technikákkal
készített tárgyak tervezése és
kivitelezése

Sokszorosító eljárásokkal
készített kerámiaműves
tárgyak tervezése és
kivitelezése

Az építészeti környezetben
alkalmazható tárgyak
tervezése és kivitelezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Digitális prezentáció

Kerámiaműves Technológia

11104-12 azonosító
számú Kerámiaporcelán
tárgykészítés

Kerámiaműves Szaktörténet

ismeret

FELADATOK
Folyamatosan bővíti
szakmatörténeti
ismereteit
Szakmatörténeti
ismereteit felhasználja
a tervezési munkájában
Szakmatörténeti
ismereteit alkalmazza
szakmai kivitelezési
munkájában
Feladatait önállóan
értelmezi,
meghatározza a
tervezés célját
Feladatait egyéni,
kreatív módon közelíti
meg
Forrásanyagot,
információt gyűjt,
inspirációt keres a
munkához, koncepciót
alakít ki
Tervet, vázlatot,
makettet, vagy 3D
digitális modellt készít
Manuális eszközökkel
prezentációt készít
Digitális és egyéb
elektronikus
eszközökkel
dokumentál, archivál
és prezentációt készít

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Munkafolyamatot
tervez, időbeni
ütemezést készít
Számítógépes
programok
használatával kialakítja
portfólióját
Pályázatokon indul
vagy kiállításokon vesz
részt
Folyamatosan bővíti
szakelméleti ismereteit
Szakelméleti ismereteit
felhasználja a tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit
alkalmazza szakmai
kivitelezési
munkájában
Kialakítja és fenntartja
műhelykörnyezetét és
szakmai
eszközrendszerét
Műhely és
műteremkörnyezetében
szakmai feladatokat lát
el
Alkalmazza szakmája
legfontosabb
alapanyagait és
segédanyagait
Technológiai- és
anyagkísérleteket
végez
Technikai
tapasztalatait,
technológiai
eszköztárát felhasználja
szakmai feladataiban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés
menete, formái
A tervezés gondolatiés munkafázisai
Motívumkeresés,
tanulmányrajzok,
vázlatok készítése
hagyományos és
számítógépes
módszerekkel

x

x

x

x
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Tervdokumentációk
anyagainak elkészítése,
összeállítása
Tanulmányrajzok
alapján, vizuális
memóriájára, belső
látására támaszkodva
kreatív tervek készítése
A célnak megfelelő
anyagok megválasztása
és kreatív használata
Vizuális jelek,
szimbólumok
egyértelmű,
következetes
használata (pl.:
magyarázó, közlő
rajzon)
A tipográfia
alapszabályainak és
ismereteinek
alkalmazása
Szaktörténeti
korszakok technikai és
stiláris sajátosságai
Meghatározó
műhelyek, csoportok,
alkotók a szaktörténet
különböző
korszakaiban
A anyag- és
technológiai ismeretek
kreatív felhasználási
lehetőségei a
tervezésben és
kivitelezésben
Szakműhely, műterem
kialakításának,
működtetésének és
fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező
eszközök használata
Alapanyagok,
segédanyagok
felhasználási,
alkalmazási módjai
A technikai ismeretek
szerepe a mű
létrehozásában vagy a
tárgyformálásban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és
elektronikus
prezentáció
Szakrajz olvasása,
értelmezése
Szakmai rajz készítése
Kivitelező eszközök,
technikák szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok,
segédanyagok
szakszerű felhasználása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség,
önfejlesztés
Elhivatottság,
elkötelezettség
Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
Együttműködési
készség

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kreativitás,
ötletgazdagság
Problémaelemzés,
feltárás
Gyakorlatias
feladatértelmezés

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13.

A kerámia-porcelán szakmai ismeret

96 óra /96 óra

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1. A tantárgy tanításának célja
A szakképzés gyakorlati tapasztalatainak elsajátításával párhuzamosan, tanítsa meg
azokat az ismereteket, amelyek a szakmai munkák alapjául szolgáló technológiai
elméleti alapot és kulturális, szakmatörténeti bázist adják. A tanuló számára nyújtson
az adott szakma műveléséhez korszerű szakmai műveltséget, fejlessze művelődési
igényét, formálja esztétikai érzékét, ízlését.
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
13.3. Témakörök
13.3.1.

Kerámiaműves szaktörténet
48 óra
Az őskori kerámia története
Az egyiptomi kerámia története
A mezopotámiai kerámia
Kréta-mükénéi kerámiák
Az ókori görög kerámia
Etruszk-római kerámia
Az iszlám kerámia
Az európai kerámia fejlődése a középkortól a XX. századig (olasz majolika,
francia fajansz, angol, német kőagyag, a kőedény és porcelánipar
kialakulása)
A magyar kerámia fejlődése a középkortól a XX. Századig (a majolika, a
kőedény és a porcelánipar kialakulása)
A magyar népi és habán kerámia
A Távol-Kelet kerámiája: Kína, Japán és Korea
A dél-amerikai prekolumbiánus kerámia
13.3.2.

Kerámiaműves technológia
48 óra
A kerámiaműhely kézi szerszámainak, gépeinek és berendezéseinek,
ismertetése és bemutatása
A kerámia fogalma, tárgyköre, felosztása
Az agyagok keletkezése, összetétele, csoportosítása
Az agyagipar képlékeny, és nem képlékeny nyersanyagai
Az agyagok fizikai és kémiai tulajdonságai-képlékenység
Kerámiaipari termékek felosztása, jellemzése
A gipsz-(szerepe, jellemzése, eszközei), gipszmintakészítő szakmai
ismeretek
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A nyersárukészítés technikái
A száradás folyamata, szabályai, szárító berendezések
Kemencetörténet, kemencetípusok
Az égetés folyamata, oxidációs, redukciós égetések
Égetési hőfokmérés, pirométerek
A mázak fogalma, nyersanyagai
Mázkészítés, a mázak összetétele, fajtái, tulajdonságai, mázszámítások
Mázfelhordási technikák, mázhibák és javításuk
Máz alatti és máz feletti festékek, dekorációs eljárások
Foglalkozási ártalmak a kerámiaműhelyben
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Kerámia szakmai műhely
13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1.
. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
kiselőadás
szemléltetés
kooperatív tanulás

csoport

osztály

x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

13.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
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x

x

x

x

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Szakmai rajzkészítés tárgyról
Szakmai rajzelemzés, hibakeresés

x
x

x

x

x

x

SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.8.; 6.20.

x

x

x
x
x

x
x
x

SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

x
x

x
x

SZVK 6.8.; 6.20.
SZVK 6.7. – 6.8.

x

SZVK 6.8.; 6.20.

Komplex információk körében

4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

SZVK 6.8.; 6.20.

x
x
x

x
x
x

SZVK 6.8.; 6.20.
SZVK 6.8.; 6.20.
SZVK 6.8.; 6.20.

x

x

SZVK 6.8.; 6.20.

x

x

SZVK 6.8.; 6.20.

13.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel

14.

Digitális prezentáció

64 óra+ 32 óra szabad sáv

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

14.1. A tantárgy tanításának célja
Ismerje meg a tervezői munka során a digitális képfeldolgozó eszközök lehetőségeit,
eszközhasználatának területeit. Ismerkedjen meg az új képalkotási formák helyével,
szerepével, felhasználhatóságával, esztétikumával, stílusformáló szerepével a modern
vizuális kultúrában. Ismerje meg a szakma specifikus jellegzetességeiket, gyakorlati
hátterüket, tudja alkalmazni, beilleszteni az alkotói folyamatba az elektronikus és
nyomtatott média területein. Ismerje fel a kortárs művészet alkotásaiban rejlő, a
tervezői szemlélethez kötődő alkotói értékeket. Látványterveit, formaterveit,
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portfólióját a manuális és digitális eszközök segítségével az alkotói elképzelésnek
megfelelő formában tudja prezentálni. Ismerje a tipográfia alapvető szabályait, kreatív
felhasználási lehetőségeit, kép és szöveg viszonyait, a tervezési lehetőségek területeit.
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
14.3. Témakörök
14.3.1.
Digitális prezentáció
64 óra+ 32 óra szabad sáv
A számítógép perifériáinak megismerése, alapvető kezelése, csatlakozási
lehetőségek, adattárolás, környezeti sajátosságok
A szakhoz kötődő adatgyűjtési lehetőségek, információhordozók
megismerése
A szakhoz kötődő digitális képalkotó berendezések, eszközök működési
elvének ismerete
A szakhoz kötődő képfeldolgozó, képszerkesztő programok bemutatása
Pixelgrafikus programok működési elvének megismertetése
Pixelgrafikus program működésének gyakorlata feladatokon keresztül
Vektorgrafikus programok működési elvének megismertetése
Vektorgrafikus program működésének gyakorlata feladatokon keresztül
Digitális színkezelések, a szakhoz kötődő nyomdatechnikai ismeretek
bemutatása
Képdigitalizálási technikák és további felhasználási lehetőségeik
Képformátumok, felbontások, átméretezések, színbeállítások alkalmazása
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok és lehetőségek ismerete
Szövegkezelési, elhelyezési lehetőségek ismerete
Prezentációs lehetőségek alkalmazása, portfólió összeállítás
A témakör részletes kifejtése
14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Informatika terem
14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2
1.3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x
x

x
x

x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.
SZVK 6.7. – 6.8.

14.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Képi információk értelmezése
Képanyag készítése leírásból
Képanyag készítés tárgyról
Képanyag kiegészítés
Képanyag elemzés, hibakeresés

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.8.

SZVK 6.8.
SZVK 6.8.
-

x
x
x
x

x
x
x
x
x

SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.

x
x

x
x

SZVK 6.8.
-

x

SZVK 6.7. - 6.8.

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

SZVK 6.7. - 6.8.
x

x

SZVK 6.7. - 6.8.
SZVK 6.7. - 6.8.

14.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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15.

Kerámia-porcelánkékszítés gyakorlata

528 óra/528 óra

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

15.1. A tantárgy tanításának célja
Fejlessze az alkotó, kreatív gondolkodást, rendszerezze és közvetítse azokat az
alapozó és speciális ismereteket, melyek elsajátítása és begyakorlása után a tanulók
képesek lesznek a szakmai gyakorlat során előforduló feladatok megoldására,
különböző rendeltetésű kerámiatárgyak, tárgy együttesek készítésére egyedi és
sorozatgyártásban egyaránt.
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
15.3. Témakörök
15.3.1.
Őskori
és
ókori
kerámiatechnikák
megismerése,
edénymásolatok készítése
132 óra/132 óra
Őskori és ókori edények másolatának elkészítése
Az őskori, vagy ókori edényforma- és motívumvilágának átírásával saját
tervezésű edénycsalád készítése
A felrakás technikájának elsajátítása
Műhelyrajz készítése a kiválasztott, másolandó edényről
Az agyag zsugorodásának számítása
Mérési technikák elsajátítása a pontos, élethű másolatokhoz
Massza előkészítése, agyaggyúrás
Hurkák készítése kézzel, majd hurkanyomóval
Felrakási, edényépítési gyakorlat
Kézi – vagy lábbal hajtható korongon való tárgykészítés
A karcolás, mint kerámia díszítőtechnika
Festékek előkészítése
Festés, mint kerámiadíszítő technika
Zsenge égetés
Tervezési gyakorlatok
Saját forma- és motívumvilág fejlesztése
Különböző tervezési és rajzi technikák fejlesztése
Technikai ismeretek és tapasztalatok bővítése
Az agyag tulajdonságainak, jellegének és az ebből következő alakítási
lehetőségek megismerése
Kézműves, dekorációs eljárások elsajátítása
Mázazási műveletek
15.3.2.
Kézműves technikákkal készített
tárgyak tervezése és
kivitelezése
132 óra/132 óra
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Agyaglapokból edény/plasztika építése
Lábhajtású- vagy elektromos korongon használati tárgy készítése
Műhelyrajz elkészítése
Az agyagmassza átgyúrása
A nyers kerámiatárgy esztergálása, összeillesztése, tisztítása és retusálása
Dekoreljárások alkalmazása (plasztikus, sík díszítések)
Engobok készítése, engobozás
Szárítási műveletek
A félkész kerámia tárgy mázazása öntéssel, merítéssel vagy fújással
Kemence berakás
Mázas égetés végzése
Mázhibák javítása, szükség esetén, a javított kerámia tárgy újraégetése
15.3.3.
Sokszorosító eljárásokkal készített kerámiaműves tárgyak
tervezése és kivitelezése
132 óra/132 óra
Sokszorosító öntőformák és présformák készítése gipszből
Gipszkeverés, gipszöntés gyakorlata, lapok és egyszerű présformák öntése
Préselési gyakorlatok gipsz negatív formákból
Sokszorosító eljárással készített készlet tervezése és kivitelezése
Vázlat, látszatrajz, pontos műszaki rajz készítése
Gipszmodellezés, pozitív – negatív formák, öntőformák, bekorongoló
rákorongoló formák készítése
Esztergályozás gipszes korongon, ragasztott formarészek faragása
Nyersgyártás sokszorosító eljárásokkal (öntéssel vagy be- rákorongolással)
gipsz negatív formákba
Nyersáru ragasztási és retusálási gyakorlatok
Szárítási, égetési gyakorlatok
Mázkészítés tapasztalati képlet alapján
Különböző mázfelhordási technikák gyakorlása, szériatárgyakon: öntés,
bemártás, porlasztásos mázfelvitel
Mázas égetés végzése
Mázhibák javítása, szükség esetén újraégetése Máz alatti és máz feletti dekoreljárások alkalmazása
15.3.4. Építészeti környezetben alkalmazható tárgyak tervezése és
kivitelezése
132 óra/132 óra
Építészeti környezetbe illő tárgytervezés
Szabadon választott tárgykészítési feladatok, speciális technikák,
technológiák megismerése, felhasználása
Tervek készítése, makettezés
A tárgyak építése, a formához illő technikával
Sokszorosítás esetén gipszsokszorosító negatívok készítése
Szárítás, égetés
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Mázkísérletek és a mázazás
Mázas égetés
15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Kerámia szakműhely
15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

15.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

x

x

x

x

x

x

SZVK. 6.8.

x

x

SZVK. 6.8.

x
x

x

SZVK. 6.8.
SZVK. 6.8.

SZVK. 6.8.
SZVK. 6.8.
SZVK. 6.8.

x
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tanulói

Csoportbontás

1.

SZVK 6.9. – 6.26.
SZVK 6.9. – 6.26.
SZVK 6.9. – 6.26.
SZVK 6.9. – 6.26.
SZVK 6.9. – 6.26.
SZVK 6.9. – 6.26.

Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó eszköz

Osztálykeret

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

x

-

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.

szóban
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Szakmai rajz készítés tárgyról
Szakmai rajz elemzés, hibakeresés

x
x
x

x
x
x

SZVK 6.9. – 6.26.
SZVK 6.9. – 6.26.
SZVK 6.9. – 6.26.

x

x

SZVK. 6.8.

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

SZVK 6.9. – 6.26.

SZVK 6.9. – 6.26.

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

SZVK 6.9. – 6.26.
SZVK 6.9. – 6.26.
SZVK 6.9. – 6.26.
SZVK 6.9. – 6.26.
SZVK 6.9. – 6.26.

15.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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2.79.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
Az 54 213 03
MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint a
VI.HANG-, FILM ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA
ÁGAZATHOZ

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az
első négy évfolyamra azaz a 9‒12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos
szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom) az VI. Hang-, film és
színháztechnika ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
azonosítószám

megnevezés

54 213 01
54 213 03
54 521 07

Hangmester
Mozgókép- és animációkészítő
Színháztechnikus, szcenikus

I.

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának
eljárásrendjéről
szóló
150/2012.
(VII.
6.)
Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 213 03) Mozgókép-és animációkészítő szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.

II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 213 03

A szakképesítés megnevezése: Mozgókép- és animációkészítő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés,
kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: VI. Hang-, film és színháztechnika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 60
Gyakorlati képzési idő aránya: 40
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési
sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések,
táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: ‒
Szakmai előképzettség: ‒
Előírt gyakorlat: ‒
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb
szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező
szakember alkalmazható:
1

Tantárgy
‒

Szakképesítés/Szakképzettség
‒

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések
felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza,
melynek további részletei az alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
+ korszerű multimédia- és adatbázis-kezelő program
+ számítógépes műszaki programok (3D)
+ számítógépes mozgásfeldolgozó program
V.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának
(1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes
órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra
jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes
óraszámával.

2

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok:

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott
felhasználásával
évfolyam
9. évfolyam
10.
11.
12.
13.évfol
évfolyam évfolyam évfolyam yam
hetek száma
36
36
36
32
32
11
12
13
16
31
heti szakmai óraszám
a heti 40 órás szki
kerettanterv szerint
1
NAT művészet óra
szabad sáv
4
4
4
4
4
helyi szinten szakmai
15
17
17
20
35
képzésre fordítható
összes óraszám
éves óraszám
540
612
612
640
1120
képzési óraszám 9-12:
képzési óraszám 13:
gyakorlat (felosztva)
összes képzési óra:

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

2404
1120
160
3684

heti óraszám
szabadsáv
nélkül

éves óraszám
szabadsáv
nélkül

heti óraszám
szabadsávval

31 óra/hét

1116 óra/év

35 óra/hét

31 óra/hét

160 óra
992 óra/év

35 óra/hét

2268 óra

3

éves
óraszám
szabadsá
vval
1260
óra/év
160 óra
1120
óra/év
2540 óra

1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak óraszáma évfolyamonként

Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak
Munkahelyi
egészség és
biztonság

Párhuzamos
képzés

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

9-12. évfolyam

5/13. évfolyam

e

e

gy

szabad ögy

gy szabad

Szakképesítés
utolsó
évfolyama
2/14. évfolyam

Szakképesítés első évf.
e

1/13. évfolyam
gy
szabad

ögy

e

11500-12 Munkahelyi
egészség és biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

16

16

11498-12 Foglalkoztatás
I. (érettségire épülő
képzések esetén)

Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

64

64

Művelődéstörténet
Hangművészeti,
zenei alapismeretek
Ábrázolás
technika
10733-12 Az
audiovizuális szakmák
vállalkozási ismeretei és
környezete

Anyagismeret

18

128

112

448

256

288

144

180

112

Anyagismeret
gyakorlat
Munkakörnyezet
ismeretek

18

80

96

128

144

Digitális művészeti
gyakorlatok

288

128

Multimédia
gyakorlatok

240

144
4

gy szabad

10586-12
Művészetelmélet és
ábrázolás

Művészettörténet

64

64

Népművészet

24

24
125

Rajz- mintázás
Ábrázoló geometria

32

32
48

Betűrajz

10659-12 Számítógépes
grafikai programok

10660-12 Szaktörténetmunkakörnyezet

10588-12 Tervezés és
technológia

10661-12 Mozgókép- és
animáció készítés

125
48

Hardverismeret

32

32

Szoftverismeret

64

48

Grafika tipogrfia

32

32

Képfeldolgozás

64

64

Prezentáció

16

16

Mozgókép- történet,
-műfajok

48

48

Kamera ismeret

16

16

Animáció típusok

32

32

Fölvételi stúdió
világítás technika

32

32

Digitális hang- és
képtögzítés

64

64

Kreatív tervezés

32

32

Fölvétel technikák

43

43

Sík figurák és
hátterek készítése

64

64

Plasztikus figurák és
díszletek építése

48

48

Animációs film
Készre gyártása és
32

dokumentálása

5

32

32

1204 640
összes óra
összes óra

1206 638

560

1844+560

595 397

128

770

344

764

350

160 992 + 128 szabad 1116 + 144 szabad

144

595 397 128
160 992 + 128 szabad

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai óraszámai a 40 órás
időkerethez igazodó és felhasználható óraszámokat és a közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is tartalmazzák. A
kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai óraszámai a 40 órás
időkerethez igazodó és felhasználható óraszámokat és a közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is tartalmazzák. A
kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
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1149912
11500-12 Munkahelyi egészség és
Foglalk
biztonság
oztatás
II.

Munkahelyi egészség és
biztonság

ög
y

e

gy

13. évfolyam

e
18

Munkavédelmi alapismeretek

4

4

Munkahelyek kialakítása

4

4

Munkavégzés személyi
feltételei

2

2

Munkaeszközök biztonsága

2

2

Munkakörnyezeti hatások

2

2

Munkavédelmi jogi ismeretek

4

4

ögy

e

Foglalkoztatás II.

16

16

Munkajogi alapismeretek

4

4

7

A szakképzés összes
óraszáma

A szakképzés összes
óraszáma

18

gy

14. évfolyam

gy

szabad

gy

5/13. évfolyam

Szakképesítés-specifikus szakképzés
óraszáma

szabad

e

szabad

9-12. évfolyam

Szakképesítésspecifikus
szakképzés
óraszáma

szabad

Szakközépiskolai
képzés óraszáma a
közismereti oktatással
párhuzamosan

9-12.
Szakközépiskolai képzés
évfolyam
összes óraszáma

Tantárgyak, témakörök

Szakmai követelménymodul

2. sz. táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörökóraszáma

11498-12 Foglalkoztatás
I. (érettségire épülő
képzések esetében)

10733-12 Az audiovizuális szakmák vállalkozási ismeretei
és környezete

Munkaviszony létesítése

4

4

Álláskeresés

4

4

Munkanélküliség

4

4

Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetében)

64

64

Nyelvtani rendszerzés 1

8

8

Nyelvtani rendszerezés 2

8

8

Nyelvi készségfejlesztés

24

24

Munkavállalói szókincs

24

24

Művelődéstörténet
Őskori és ókori
művelődéstörténet
Középkori és újkori
művelődéstörténet
Modern kor
művelődéstörténete
napjainkig
Audiovizuális művészeti
fogalmak
Hangművészeti, zenei
alapismeretek

126

126

80

450

288

32
32
32
32
450
75

60

85

51

185

114

A hangrögzítés története

70

42

Hangtechnikai eszközök

35

21

Zenei alapismeretek
Hangforrás és
hangszerismeret
Hangok művészete,
pszichoakusztika

8

Ábrázolástechnika

288

180

Szabadkézi rajzi plasztikai
ábrázolás

80

50

Műszaki ábrázolás

64

40

Álló és mozgókép
alapismeretek

144

90

Anyagismeret

180

108

Természetes anyagok
ismerete

90

54

Mesterséges anyagok ismeret

90

54

Anyagismeret gyakorlat

98

98

50

Múzeum- és műhelylátogatás

36

18

Gyakorlati műhelymunka

62

32
144

90

Munkakörnyezet ismeretek

144

Művészeti terület

48

30

Gazdasági terület

48

30

Technikai terület

48

30
16
2

Digitális művészeti
gyakorlatok

288

A számítástechnika,
multimédia fogalmai

32

26

Számítógépes audiovizuális
programok használata

25
6

Multimédia gyakorlatok

252

13
6
14
0

Hallásfejlesztés

44

288

256

24

9

10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

Projektmunka, stábmunka

62

36

Elemzés

87

48

Alkotás

59

32

Művészettörténet
A művészettörténet
stíluskorszakai
Művészeti irányzatok a
modernizmus

64

64

10

10

10

10

Jelentős alkotók alkotások
Hazai műemlékek,
műgyűjtemények
Időszaki kiállítások, kortárs
alkotók

10

10

10

10

10

10

Műalkotás elemzés

14

14

Népművészet
A néprajiz és népművészeti
alapfogalmak

24

24

6

6

Magyar népművészet
Az egyén a közösség és a
kultúra
Korok művek, tárgyak és
szokások

6

6

6

6

6

6

Rajz- mintázás
A komponálás szabályai
Képi és plasztikus elemek
felületképző lehetőségei

10

125

12
5

10

10

10

10

A színek törvényszerűségei
és kifejezőereje
Fény-árnyék
viszonyok,,kontrasztok és
tónusok
A rajzolás és festés különböző
technikái
Egyszerű geometrikus
formák és térelemek
Természeti formák, növények
és állatok megjelenítése, azok
felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése,
anatómiai szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső
környezet megjelenítése
Kompozíciók alkotása,
montázs, kollázs, kevert
egyedi technikák
Tárgyak, növényi és állati
formák, emberi figura, portré
mintázása
Dombormű, szobor és
plasztika vagy installáció
készítés
Az elkészült munkák
bemutatásra való előkészítése
és kiállítása
Ábrázoló geometria
A térábrázolás ismert
geometriai rendszerei

11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

32

32

8

8

II.:sz. Modul
10659-12 Számítógépes grafikai programok

Pontok és síkidomok vetítése
3 nézetben

8

8

Axonometris

8

8

Perspektíva szerkesztések

8

8

Betűrajz

48

48

Betű típusok szerkesztése

24

24

Betűképek

24

24

Hardverismeret
A számítógépek szerkezeti
felépítése
EDCL 2. m. Operációs
rendszerek

32

32

16

16

16

16

Szoftverismeret
A számitógép szofrverek
programnyelve tipusai és
rendeltetésük
Szoftverismeret: operációs
rendszerek, internethasználat, DTP felhasználói
programismeret

64

64

10

10

10

10

Szövegszerkesztő programok

10

10

Vektorgrafikus programok

17

17

Pixellgrafikus programok

17

17

Grafika tipográfia
Betűtípusok betű stílusok,
betű és kép

32

32

16

16

EDCL AM3 modul
Szövegszerkesztés – Haladó

16

16

12

III.sz. Modul
10660-12 Szaktörténet és munkakörnyezet

szint

Képfeldolgozás
Kép eredetik fajtái,
digitalizálás

64

64

32

32

EDCL Képszerkesztés

32

32

Prezentáció
Írott és digitális
dokumentáció
A digitális prezentáció
lehetőségei
Mozgókép- történet, műfajok
Mozgókép történet,
mozgóképi műfajok
Stílusok, korok, művek
alkotók

16

16

8

8

8

8

48

48

12

12

6

6

Kép és mozgókép elemzés
Szereplők, mozgások,
karakterek
Környezet atmoszféra
hangulat

6

6

6

6

6

6

A mozgóképi idő és tempó

6

6

Montázs

6

6

Kamera ismeret
Kamerafajták, objektívek,
fényszűrők és kezelésük
Lámpafajták és
segédberendezések

16

16

8

8

8

8

13

IV.sz Modul
10588-12 Tervezés és technológia

használata
Animáció tipusok

32

32

Síkanimációk
Homokanimáció, gyurmafilm
és bábanimáció

10

10

10

10

Digitális animációs technikák
Fölvételi stúdió világítás
technika

12

12

32

32

Műtermi világítások

16

16

Kültéri megvilágítások
Digitális hang- és
képrögzítés
Hangtechnika alkalmazása
(beszéd, zene,
zörej,hangeffektusok).
Hang és kép szinkron
alakalmazás

16

16

64

64

32

32

32

32

Kreatív tervezés

32

32

Forgatókönyv, storyboard,
animatik

6

6

Tervezés írásban, képben,
térben és hangban
Mozgókép és animáció
készítése

6

6

8

8

Stop motion technikák

6

6

Vegyes technikájú animációk

6

6

Fölvétel technikák

43

43

14

V..sz Modul
10661-12 Mozgókép és animáció készítés

Összesen

Képkivágások, plánok,
nézőpontok

10

10

Külső szabad téri felvételek

10

10

Műtermi és stúdió fölvételek

10

10

Mozgókép történet
Sík figurák és hátterek
készítése

13

13

Rajzok, sík figurák, típusai
Rajzok, sík figurák
előkészítése
Plasztikus figurák és
díszletek építése
Plasztikus figurák, kellékek
típusai
Plasztikus figurák, kellékek
előkészítése
Animációsfilm
készregyártása és
dokumentálása

64

64

32

32

32

32

48

48

24

24

24

24

32

32

Filmfelvételek

8

8

Analóg felvételek

8

8

Digitális felvételek

8

8

Utómunka

8

8

1204
1206

640
638

595

560

397 128

144
160

160

Összesen

595

1844+560

992 + 128 szabad

15

1116 + 144
szabad

39
7

128

992 + 128 szabad

Elméleti óraszámok/aránya

60

Gyakorlati óraszámok/aránya

40

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre

16

A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x
x

Olvasott szakmai szöveg megértése

18

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
x

x

Felelősségtudat
x

Szabálykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigyázatosság
x

Helyzetfelismerés

19

x
x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra/18 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges
kompetenciák elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

1.3.

Témakörök

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra/4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége.
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember
egészségére és testi épségére.
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei.
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonságmunkaegészségügy).
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők.
A munkavédelem fogalomrendszere, források.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom-meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
4 óra/4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai.
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények.
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
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megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében.
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés, vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás.
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái.
A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése.
Raktározás.
Áruk fajtái, raktározás típusai.
Munkahelyi rend és hulladékkezelés.
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek.
Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3.
Munkavégzés személyi feltételei
2 óra/2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek.
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4.
Munkaeszközök biztonsága
2 óra/2 óra
Munkaeszközök halmazai.
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom-meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi.
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások.
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság,
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei.
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények.
Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés
ellenőrzése, ergonómiai követelmények.
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1.3.5.
Munkakörnyezeti hatások
2 óra/2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes
anyagok és keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége
a munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége.
1.3.6.
Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra/4 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek.
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók,
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok,
illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken.
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés
eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen.
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
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1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
2.

2.1.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak
veszélyei, ártalmai

x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorsz
ám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset,
foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

1.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerő-piaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x
x

Vállalkozást hoz létre és működtet
x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít
x

Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógép használat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Önfejlesztés
Szervezőkészség

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
x

Határozottság
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira,
valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges
alapismeretek elsajátítására.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok,
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése,
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás fajtái: atipikus
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági,
turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői
jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett
diákmunka, önkéntes munka.
2.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások
fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
2.3.3.

Álláskeresés

4 óra
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Euro-pass, amerikai
típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása,
motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs
Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4.
Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel
történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési
kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése,
nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott
szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai.
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”):
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások
(képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés,
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási
tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső
klub, pszichológiai tanácsadás.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
28

Tanterem
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Egyéni

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Osztálykeret

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

31

A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerzés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről,
karrier
lehetőségekről
tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés
melletti munkát végez
munkával,
szabadidővel
kapcsolatos
kifejezések
megértése, használata

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma,
felépítése

x

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve
válaszai

x

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett
kérdések megértése, illetve azokra való reagálás
értelmező, összetett mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x
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x

3.Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen
nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai
vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan
pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék,
illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési
eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi
asszociatív memória-fejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül.
Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1.
Nyelvtani rendszerzés
18 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz
kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve
a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok
megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes
reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket
feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az
igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.2.
Nyelvtani rendszerezés
28 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és
33

szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az
állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy
egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen
ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás
során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának
elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut,
amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott
kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a
munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve
valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi
asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai,
kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott
idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz
alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag
megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés.
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
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elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan
tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai
önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi.
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt
kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása
és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését,
illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig
számítógépes tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális
tananyag által támogatott formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x
x
x
x
x
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x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

Levélírás

2.1.

x

3.
3.1.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

4.

Csoportos munkaformák körében

2.2.
2.3.

x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

4.1.
4.2.
4.3.

x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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A
10733-12 azonosító számú
Az audiovizuális szakmák vállalkozási
ismeretei és környezete
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

37

10733-12 Az audiovizuális
szakmák vállalkozási
ismeretei és környezete

Tájékozódik a szakmai
környezetben és felméri az
esetleges
megbízót/munkáltatót
Felveszi a kapcsolatot a
megbízóval/munkáltatóval,
illetve annak
képviselőjével
x
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FELADATOK
x

x

Alkotás

Elemzés

Digitális
művészeti
gyakorlatok

Projektmunka, stábmunka

Hallásfejlesztés

Számítógépes audiovizuális programok használata

Anyagismeret Munkakörnyezet
gyakorlat
ismeretek

A számítástechnika, multimédia fogalmai

Technikai terület

Gazdasági terület

Művészeti terület

Gyakorlati műhelymunka

Anyagismeret

Múzeum- és műhelylátogatás

Mesterséges anyagok ismeret

Ábrázolás
technika

Természetes anyagok ismerete

Álló és mozgókép alapismeretek

Műszaki ábrázolás

Hangművészeti, zenei
alapismeretek

Szabadkézi rajzi plasztikai ábrázolás

Hangtechnikai eszközök

A hangrögzítés története

Hangok művészete, pszicho akusztika

Hangforrás és hangszerismeret

Művelődéstörténet

Zenei alapismeretek

Audiovizuális művészeti fogalmak

Modern kor művelődéstörténete napjainkig

Középkori és újkori műtörténet

Őskori és ókori művelődéstörténet

A 10733-12 azonosító számú Az audiovizuális szakmák vállalkozási ismeretei és környezete megnevezésű szakmai

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
Multimédia
gyakorlatok

Felméri a különböző típusú
szerződésajánlatokat és
felelősen dönt
jogviszonyáról
Részleteiben tisztázza a
munkájával kapcsolatos
elvárásokat és feltételeket,
valamint a felelősségi
köröket (utóbbiakat
mindenekelőtt az anyagiak
és a munkavédelem
területén)
A szükséges
kiegészítésekkel és
módosításokkal megköti a
szerződést
A szerződésben
foglaltaknak megfelel,
azokat érvényre juttatja
Közteherviselési,
számviteli és általános jogi
kötelezettségein túl eleget
tesz a mozgókép-szakmára
vonatkozó egyéb
jogszabályi (pl.
személyiségi, szerzői,
médiajogi)
követelményeknek
Munkavégzése,
eszközkezelése során
betartja a munkavédelmi és
biztonsági előírásokat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

39

x

x

x

x

x

Tisztázza az adott
produkció zsánerét,
társadalmi funkcióját,
alkalmazott
eszközrendszerét
Értelmezi a tartalmi,
technológiai, gazdasági és
ütemtervek
dokumentumait
Beilleszkedik az adott
munkaszervezetbe és
munkafolyamatba,
végrehajtja konkrét
feladatait
Együttműködik a
munkatársaival, valamint a
külső partnerekkel
Alkalmazza marketing
ismereteit: piacot kutat,
megrendelőt, megbízót
keres
Folyamatosan tájékozódik
a társadalmi és jogszabályi
környezet változásairól
A változó elvárásokhoz
önállóan, kreatívan
alkalmazkodik

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK

Jogrendszer,
személyiségjog és polgári
jog

x
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x

Szerzői és médiajog
A vállalkozások és a
munka világának
szabályozása

x

x

Marketing ismeretek
Munkavédelem, tűz- és
vagyonvédelem, biztonsági
előírások
Társadalom és művelődés
Kommunikáció (személyes,
csoportos, tele- és
tömegkommunikáció)
Az előadó művészeti és a
mozgóképi szakmák
működéstana
Művelődéstörténet
(audiovizuális és előadásra
szánt művek
szemléltetésével)
A kép- és hangkultúra
alapjai
Audiovizuális és színházi
nyelv és dramaturgia
A műalkotás és -befogadás
társas és
személyiséglélektani
alapjai
Művészeti üzenetek
hatásmechanizmusai és
elemzése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Társadalmi, művelődési,
kommunikációs, lélektani
területekre vonatkozó
beszédkészség
Művészeti jelképek,
zsánerek ismerete,
értelmezése
Szakmai nyelvi
beszédkészség
Szakmai dokumentumok
értelmezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság,
elkötelezettség
Önállóság
Fejlődőképesség,
önfejlesztés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő és fenntartó készség
Motiválhatóság
Kezdeményezőkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Áttekintő képesség
Kritikus gondolkodás
Körültekintés,
elővigyázatosság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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4. Művelődéstörténet

128 óra/80óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók az elméleti oktatás során elsajátítsák azokat a művelődéstörténeti
alapismereteket, melyek szükségesek az általános műveltséghez és az audiovizuális
szakterület elvárásainak is megfelelnek.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9-12 évfolyam (10 évf.) NAT
MŰVÉSZETEK – Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra,
Mozgóképkultúra és médiaismeret
4.3. Témakörök
4.3.1. Őskori és ókori művelődéstörténet
36 óra/22 óra
A témakör a következő művészettörténeti korszakok és kultúrák művelődéstörténeti
ismeretanyagával, a gondolkodás, vallás, a művészet (építészet, szobrászat, festészet,
tárgykultúra), a köznapi élet (viselet, kultuszok, zene, színház) alkotások, alkotók
témakörével foglalkozik részletesen:
Őskor: paleolit, neolit kori kultúrák,
Ókor: Mezopotámia, Egyiptom, görög, római, távol-keleti kultúrkörök
Újkor: reneszánsz, barokk, rokokó, empire, klasszicizmus (historizmus), ipari
forradalom
4.3.2. Középkori ás újkori művelődéstörténet
36 óra/22 óra
A témakör a következő művészettörténeti korszakok és kultúrák művelődéstörténeti
ismeretanyagával, gondolkodás, vallás, a művészet (építészet, szobrászat, festészet,
tárgykultúra), köznapi élet (viselet, kultuszok, zene, színház) alkotások, alkotók
témakörével foglalkozik részletesen:
Középkor: Európa (románkor és gótika), távol- és közel-keleti kultúrkörök (Iszlám,
India, Kína, Japán)
Újkor: reneszánsz, barokk, rokokó, empire, klasszicizmus (historizmus), ipari
forradalom
4.3.3. Modern kor művelődéstörténete napjainkig
36 óra/22 óra
A témakör a következő művészettörténeti korszakok és kultúrák művelődéstörténeti
ismeretanyagával, gondolkodás, vallás, a művészet (építészet, szobrászat, festészet,
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tárgykultúra), köznapi élet (viselet, kultuszok, zene, színház) alkotások, alkotók
téma körével foglalkozik részletesen:
Modern kortól napjainkig terjedő korszakok: szecesszió, a különböző izmusok, a
Bauhaus, a XX. sz.-i társadalmi- és tudományos technikai forradalmai, az avangard
kísérletezők, és a mai kor törekvései.
4.3.4.

Audiovizuális művészeti fogalmak

18 óra/14 óra

Ebben a témakörben a tanulók megismerkednek azokkal az alapvető művészeti
fogalmakkal, melyek az audiovizuális szakmákhoz és tevékenységekhez
kapcsolódnak:
- Műfajismereti fogalmak,
- Képző- és iparművészeti, műelemzési fogalmak,
- Zeneművészeti fogalmak,
- Színházművészeti és szcenikai fogalmak
4.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)-

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vizuális szemléltetés, vetítés

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

projektor

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.

Információ feldolgozó
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.

tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Képi információk körében
Műalkotások elemzése

x
x
x
x

x

x

x

x

projektor

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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5. Hangművészeti, zenei alapismeretek

450 óra/288 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
A VI. ágazathoz tartozó szakmák művelői a hallás és a látás útján - külön-külön,
vagy együttesen - közvetlenül ható művészetekben szereznek jártasságot. E
tantárgy keretein belül a hallás útján megszerezhető információról, a hangok
keletkezéséről, a hangforrásokról, a hallásérzékelésről, a hangélmény szubjektív
értékelésének módjáról, és a hallás útján ható művészeti ágakba, azok
eszközrendszerébe kap betekintést a tanuló. Az 1-8. osztály keretében, az
előtanulmányokból csak igen kevésre támaszkodhatunk, ezért a tanórákon
elsődleges cél a kiscsoportos, kooperatív tanulási formák előtérbe helyezése az
ismeretek jobb megértése, elmélyítése céljából. Az elméleti ismeretek megszerzése
készség fejlesztés nélkül néhány témakörben elképzelhetetlen, ez viszont a
differenciált képzést helyezi előtérbe. Ugyanez szükséges az egyéni művészeti
előrehaladás értékeléséhez is.
Az elméleti képzés során a tanulóknak a művészeti tevékenységgel összefüggő
kreatív feladatokat kell kapniuk, amelyek összhangban vannak az iskola 4 tanévre
kidolgozott általános művészeti szakmai követelményrendszerével.
A párhuzamos képzés feltételeinek megtartásával, a tanulók egyéni előrehaladása
szerint adhatók feladatok. Ennek során külön gondot kell fordítani a
tehetséggondozásra. A tantárgy óraszáma lehetőséget ad arra, hogy a 9-12.
osztályban az iskola kidolgozhassa a tantárgyhoz tartozó saját 4 tanítási évre szóló
vizsgakövetelmény rendszerét, és annak alapján értékelhesse a tanulók művészeti
szakmai előrehaladását, művészeti évfolyamba sorolását.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9-12 évfolyam (10 évf.) NAT
– Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret
5.3. Témakörök
5.3.1. Zenei alapismeretek
75 óra/60 óra
A témakör részletes kifejtése
Zeneelméleti alapismeretek, hangolási rendszerek, szolfézs (kottaolvasás, az ABC-s
hangok, szolmizáció, ritmusgyakorlatok, hangközök, olvasógyakorlatok, kottázás, a
kvintkör, a moduláció, a klasszikus periódus, hármashangzatok és fordításaik,
modális hangnemek, az autentikus zárlat)
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5.3.2. Hangforrás és hangszerismeret
85 óra/51 óra
A témakör részletes kifejtése
A hangszercsoportok, hangszeres együttesek, ültetési rendek, A klasszikus húros
hangszerek. A klasszikus fúvós hangszerek. Az ütőhangszerek. A népi
hangszerek. A historikus hangszerek. A hangkeltők. A hangszerek működése. Az
emberi beszéd. A hangforrások viselkedése.
5.3.3. Hangok művészete, pszicho akusztika
185 óra/114 óra
A témakör részletes kifejtése
A fül felépítése. A hallás, Békésy féle elmélete. A halláscsökkenés. A
halláskárosodás. A fül fáradása. A fül, mint munkaeszköz, a fülbetegségek
elkerülésének módjai A dBA, az egyenlő hangosságszintek görbéi, szubjektív és
objektív hangerősség, hangelfedési jelenségek, a fül időállandói, kétfülű hallás irányhallás, AB, és az ABX teszt, és korlátai. A korrelációs hallás, a látás és hallás
kapcsolata.
Zeneirodalmi alapok. Az önálló zenei műelemzés. A látás és hallás kapcsolata. Az
AB, és az ABX teszt, és korlátai. A hallásélmény értékelő elemzése. Az analitikus
hallás. A természetes hangtér elemzés. A hangtechnikai műelemzés. Műfajokhoz
kötődő hangzó formák. A beszélt nyelv zenéje.
5.3.4. A hangrögzítés története
70 óra/42 óra
A témakör részletes kifejtése
Hang és tudomány, a hangok megismerésének története. A hang keletkezése.
Akusztika a fizikában. Akusztikai alapfogalmak. A hanglemez története. A
filmhang története. A mágneses hangrögzítés története. A digitális hangtechnika
története. Az áramköri korszakok.
5.3.5. Hangtechnikai eszközök
35 óra/21 óra
A témakör részletes kifejtése
Hangfeldolgozás, hangmanipuláció és eszközei. Hangtechnikai eszközismeret,
analóg és digitális rögzítő, lejátszó, keverő, effekt eszközök. A professzionális és a
kommersz eszközök összehasonlítása. A modern hangrögzítés és eszközei, a
digitális munkaállomások elmélete, lehetőségei.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
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(ajánlás)
Alkalmazott
oktatási
Sorszám

módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

1.1

magyarázat

x

1.2

kiselőadás

x

1.3

megbeszélés

x

1.4

vita

x

1.5

szemléltetés

1.6

projekt

x

1.7

kooperatív
tanulás

x

1.8

házi feladat

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete

x

x

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek

1.1

Olvasott szöveg önálló, vagy
feladattal vezetett feldolgozása,
jegyzeteléssel

1.2

Hallott szöveg önálló, vagy feladattal
vezetett feldolgozása, jegyzeteléssel

2.

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

2.1

Írásos elemzések készítése

2.2

Tesztfeladat megoldása

x
x

2.3

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

x
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x

Osztálykeret

(differenciálási módok)
Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorszám

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

3.

Képi információk körében

3.1

Blokkdiagram értelmezése, elemzése,
hibakeresés

x

3.2

Blokkdiagram készítése
hangtechnikai rendszerről

x

4.

Csoportos munkaformák körében

4.1

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x

4.2

Csoportos helyzetgyakorlat

x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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6. Ábrázolás technika

288 óra/180óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy feladata, hogy a tanulókkal megismertesse, gyakoroltassa a képi és plasztikus
ábrázolás különféle lehetőségeit, módjait, technikáit. A szabadkézi rajz, a kép
komponálásának lépéseit, módszereit és alapvető technikáit.
Az ábrázoló geometria, és a „Monge” rendszer képsíkokban való közlésmódja, tartalmazza
a műszaki rajzi ábrázolás legfontosabb alapszabályait, amelynek segítségével a különféle
léptékekben, és metszősíkokban lehet meghatározni különféle tárgyak, berendezések
szerkezetek mérethelyes megjelenését.
Az álló és mozgóképen való realisztikus és virtuális látványrögzítés alap szabályainak és
technikájának elsajátítása után mindhárom területen képessé teszi a tanulókat arra, hogy
időben lejátszódó eseményeket rögzítsenek, vagy dokumentáljanak.
A tipográfia alapszabályainak ismeretének elsajátítása is e tantárgy feladata. A képi közlést
kísérő a fogalmakat tisztázó szövegszerkesztés, a betűelemei, mint képi és gondolati elem
magyarázatát segítik. A szabadkézi és a nyomtatott írás, mint önálló grafikai képelem, hol
dominánsan, hol alárendeltebben szerepet kap. Ezen ábrázolási ismeretek összessége az
audiovizuális szakmákban elengedhetetlen, komplex alkalmazását saját feladataik
tervezése, célszerű pontos lebonyolítása és végrehajtása érdekében.
Az elméleti/gyakorlati képzés során a tanulóknak a művészeti tevékenységgel összefüggő
kreatív feladatokat kell kapniuk, amelyek összhangban vannak az iskola 4 tanévre
kidolgozott általános művészeti szakmai követelményrendszerével.
A párhuzamos képzés feltételeinek megtartásával, a tanulók egyéni előrehaladása szerint
adhatók feladatok. Ennek során külön gondot kell fordítani a tehetséggondozásra. A
tantárgy óraszáma lehetőséget ad arra, hogy a 9-12. osztályban az iskola kidolgozhassa a
tantárgyhoz tartozó saját 4 tanítási évre szóló vizsgakövetelmény rendszerét, és annak
alapján értékelhesse a tanulók művészeti szakmai előrehaladását, művészeti évfolyamba
sorolását.

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
6.3. Témakörök
6.3.1. Szabadkézi rajzi plasztikai ábrázolás
A kép komponálás alapjai. A látvány elhelyezése a lapon.
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80 óra/50óra

A látvány méreteinek ellenőrzésmódja. Mértani test ábrázolása (kocka, hasáb, gúla,
henger, kúp, gömb). Összetett mértani testek ábrázolása. Drapéria, csendélet
ábrázolás. Természeti formák (pl. termések, csigák) szerkezetének tanulmánya.
Színek használata (festés, pasztell, kréta, ceruza).
Emberi arányok ismerete (fej – test – tér viszony). Fény és színtan: a fény fizikája, a
látás biológiája, színelmélet additív és szubsztraktív színkeverés (Oswald féle
színkör), megvilágítottság típusok (természetes, mesterséges).Világtó eszközök és
módszerek.

6.3.2. Műszaki ábrázolás

64óra/40 óra

Képsíkokban való ábrázolás (pontok és síkok vetített képe). Testek nézeti képei (elölről,
hátulról, alul-felül nézetből, jobb és bal oldalról). Metszősíkok, hossz és keresztmetszetek,
fél-nézet, fél-metszet). Méretezési szabályok. Műszaki rajzi szabványjelölések. Tipográfia,

betűrajz (betű-jelek, betű képek - szimbólumok, piktogramok), írott és nyomtatott
betűk (betűtípusok és stílusok, betűszerkesztések).

6.3.4. Álló és mozgókép alapismeretek

144óra/90 óra

Fotózás (álló kép) komponálása (képkivágások, nézőpontok, előtér, középtér, háttér, fókusz
pontok, fények –árnyékok, kontrasztok). Esemény vagy gondolat fotó etűdje,(összefüggő
képsorozat). Ábrázolás állóképben (alak, portré, tér, csendélet, folyamat, idő ábrázolása,
rögzítése)
Mozgóképi plánok (álló vagy mozgó szereplő, tárgy, beállítások körüljárása, kísérése, a
térbeliség ábrázolása). Mozgások felvételmódjai és fajtái rögzített és mobilis kamerával.
Terek megjelenítése álló és mozgóképben. Atmoszférikus viszonyok. Az idő megjelenítése
mozgóképen. Kameramozgások, képi adatrögzítésmódok, manipulációk. .Plasztikus
ábrázolási módok (pl. agyagból, gipszből). Rajzi kompozíciók, tervek összeállítása.
Monokróm és színes kompozíciók ismerete. A képi és zenei kompozíciók összefüggései.
Hang és kép klip alkotása külön és együtt is értelmezve.

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.

egyéni
1.1
1.2.
1.3.

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés

1.4.

házi feladat

1.5.

szemléltetés

csoport

pont lebontása,
pontosítása)
projektor

osztály
x
x
x

x
x

projektor

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Képi információk körében
számítógép terem
szaktanterem

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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7. Anyagismeret

180 óra/108óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1.A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a tanulókkal a mozgóképi-, az animációs-, a TV stúdiókban valamint
a színházakban mindazon jellemzően felhasznált különféle anyagok, (fémek, fák,
papírok, textíliák, műanyagok és speciális anyagok) tulajdonság, feldolgozás és
megmunkálásmódok szerinti gyakorlati alkalmazását. A további feladat, hogy
felhasznált anyagok tárolását, mozgatását feldolgozó, megmunkáló kézi és gépi
eszközeinek, berendezéseinek feladat szerinti szakszerű és biztonságos tárolási,
szállítási, mozgatási karbantartási alkalmazásmódjait és kezelését bemutassa és
gyakoroltassa. Fontos feladata még az, hogy a különféle anyagok feldolgozása során,
bemutassa mindazon alapvető anyagszerkezeti, kötési, szilárdsági és felületkezelési
eljárásokat, valamint a fő és segéd-anyagokat, amelyek a feldolgozás és alkalmazás
során, figyelembe kell venni.
Az elméleti/gyakorlati képzés során a tanulóknak a művészeti tevékenységgel összefüggő
kreatív feladatokat kell kapniuk, amelyek összhangban vannak az iskola 4 tanévre
kidolgozott általános művészeti szakmai követelményrendszerével.
A párhuzamos képzés feltételeinek megtartásával, a tanulók egyéni előrehaladása szerint
adhatók feladatok. Ennek során külön gondot kell fordítani a tehetséggondozásra. A
tantárgy óraszáma lehetőséget ad arra, hogy a 9-12. osztályban az iskola kidolgozhassa a
tantárgyhoz tartozó saját 4 tanítási évre szóló vizsgakövetelmény rendszerét, és annak
alapján értékelhesse a tanulók művészeti szakmai előrehaladását, művészeti évfolyamba
sorolását.

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
7.3. Témakörök
7.3.1. Természetes anyagok ismerete

90 óra/54óra

Fémipari alapismeret:
Fémek tulajdonsága, gyártása. Metallurgia, fémkohászat, öntésmódok, hőkezelés
Vasérc, nyersvasgyártás, öntött vas, acél és az abból készített, színpadon használt
anyagok. Színesfémek.(sárgaréz, vörösréz, bronz, ólom, ón). Könnyű fémek :
alumínium titánium. Az alumíniumgyártás főbb állomásai. Ötvözetek.
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Kovácsolás, hengerlés, mélyhúzás, darabolás, fúrás forgácsolás/marás esztergálás/,
csiszolás). Lemezhengerlés, cső, és huzalgyártás. Oldható és oldhatatlan
kötésmódok (csavarozás, szegecselés, forrasztás, hegesztés (elektromos ív, védőgázos, lánghegesztés). Felületkezelés. Kompozit anyagok. A különféle fémek
alkalmazási területei a színházakban.
Faipari anyagismeret: a fák makroszkopikus képe (kéreg, évgyűrűszerkezet,
szijács, geszt, bél). A fák víztartalma (külső és belső feszültségek,
repedések,alakváltozások,elszíneződés) , A faanyag védelme (baktériumok okozta
károk, fülledés, korhadás, a fa önvédelme). Fontosabb fafajták és tulajdonságaik
(kemény, puha és egzotikus fák), A fa feldolgozás fajtái céljai, Megmunkálásmódok,
(darabolás, szabászat, forgácsolások, gyalulás, esztergálás, csiszolás) , Faipari
kötések. (Oldható és fix kötésmódok mechanikus szerkezeti kötések csapolások,
ragasztások), A famegmunkálás fontosabb kézi és gépi eszközei,segédberendezései.
A fa felhasználási alkalmazás területei az iparban, A fa felhasználási alkalmazás
területei a színházakban (Lángállóság), Fa szerkezetek gyakorlati szilárdságtana (a
színpadi üzemben) , Faipari üzemi és színházi biztonság technika (Lángállóság) ,
Tűz, baleset, és környezetvédelmi szabályok.
Papír ipari anyagismeret: A papír anyaga, gyártása (merített papír, papírmasé,
nagyiparilag gyártott papírfajták), Vastagságok méretek szabványok, Tulajdonságai,
Alkalmazás területei.
Textil ipari anyagismeret. természetes alapú: növényi, rostból (len, kender, gyapot,
juta, szizál). Állati szőrzetből: nemez, gyapjú, kelim; Selyem (rovar származék),
Elemi sodrott szálak (fonaltípusok), Kötélfajták (kötélverés).

7.3.2. Mesterséges anyagok ismerete

90óra/54 óra

Műanyag
szálból
készült
szövetek,
vásznak,
függönyök,
kötélfajták.
Megmunkálásmódok. Kötött, horkolt szövött. Szabás, varrás alapok. Textilanyagok
színpadi alkalmazása és lángállósága. Kötélfajták színpadtechnikai alkalmazásai.
Csomózási technikák hálóhurkolások Műanyagipari anyagismeret. Hőre keményedő
műanyagok (Bakelit Teflon) és alkalmazásaik valamint tulajdonságaik. Hőre lágyuló
(polisztirol, poliamid, polipropilén alkalmazásaik és tulajdonságaik.
Polivinilklorid (PVC) alkalmazások és tulajdonságok. Metilmetakrilát, (Plexi)Szilikon
műanyagok. Elastomerek (rugalmas műanyagok). Habanyag típusok (rugalmas
poliuretán, merev poliuretán, polisztirolhab /hugarocell/). ABS anyagok
Műbőrök, szőrmék, műszőrmék. Műszálak, műanyag alapú textilanyagok.
Kétkomponensű poliészter műgyanták, üvegszálas erősítésű alkalmazások és
tulajdonságok. Színezékek, festékek, ragasztók. A műanyagok különböző fajtái és
alkalmazásuk a színpadi üzemben
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7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszá
m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
csopor
osztál
egyéni
t
y
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
projektor

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x

x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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8. Anyagismeret gyakorlat

98 óra/50óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
Az anyagismeret tantárgy feladata az, hogy a tanulók a gyakorlatban is megismerjék
a különféle anyagok tulajdonságait, a manuális és gépi feldolgozás során
legáltalánosabban alkalmazott technikáit és módszereit. Továbbá mindazon kézi és
gépi szerszámokat eszközöket és kisgépeket amelyek a feldolgozás során
általánosak. A természetes és műanyagok számos fajtáját és a felhasználásmódjának
praktikus ismereteit. A fémek, a fa, a papír, a textil, és egyéb anyagok, a
szakterületen alkalmazott leggyakoribb technológiáinak műhelybeli kipróbálása és
személyes

megtapasztalása,

során,

szerzett

tapasztalatokat, a

gyakorlatban

alkalmazni tudják.
A gyakorlati képzés során a tanulóknak a művészeti tevékenységgel összefüggő
kreatív feladatokat kell kapniuk, amelyek összhangban vannak az iskola 4 tanévre
kidolgozott általános művészeti szakmai követelményrendszerével.
A párhuzamos képzés feltételeinek megtartásával, a tanulók egyéni előrehaladása
szerint

adhatók

feladatok.

Ennek

során

külön

gondot

kell

fordítani

a

tehetséggondozásra. A tantárgy óraszáma lehetőséget ad arra, hogy a 9-12.
osztályban az iskola kidolgozhassa a tantárgyhoz tartozó saját 4 tanítási évre szóló
vizsgakövetelmény rendszerét, és annak alapján értékelhesse a tanulók művészeti
szakmai előrehaladását, művészeti évfolyamba sorolását.

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
8.3. Témakörök
8.3.1. Múzeum- és műhelylátogatás
36 óra/18óra
egy anyagismerettel kapcsolatos közgyűjtemény (iparművészet, népművészet stb.)
meglátogatása az anyagismeret tantárgy témaköreinek figyelembevételével
8.3.2. Gyakorlati műhelymunka

62óra/32 óra

Fa megmunkálás kézi módszerekkel (fűrészelés módok, gyalulás, csapolás fajták,
fúrás, esztergálás, marás), Egyszerű doboz szerkezet gyakorlatban való elkészítése
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Textilek fajtái: Nemezelés gyapjúszálakból, Egyszerűbb szövés, hurkolás módok
(cigány szátva, spulni kötés, lusta kötés,

horgolás Gépi varrás, szabás szerint

szálirány szerint anyagszabása, illesztése varrása (kisebb szatyor, vagy agyszerűbb
tolltartó táska varrása)
Papír,(pépből

merített

papírkészítése,

papírmaséból

formakészítés),

Ipari

papírgyártás. Papírfajták vastagság és méret és tulajdonság szerint, Szabványos
papí

fajták

méretek

szerint.

Papírhajtogatás,

Nyitható

és

összehajtható

dobozszerkezet, Makettezés kartonból (Terek tárgyak megjelenítése kicsinyített
léptékben), Színpadkép, előtér, középtér, háttér (a megadott és kijelölt játéktérrel)

Fémek: Réz lemez darabolása, fűrészelése, fúrása és forrasztása; Kézi munkával
végzett vas és alumínium és megmunkálások kötésmódok, Oldhatatlan és oldható
kötésmódok demonstrálása, Műanyag lemezek megmunkálása (PVC,, plexi,
polisztirol), Darabolás, szabás fúrás, illeszték ragasztás módok. Kemény poliuretán
habanyagokból formaképzés, Felületkezelések

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): közgyűjtemények, kiállítások, műhely
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszá
m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
csopor
osztál
egyéni
t
y
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
projektor

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

Osztálykeret

Csoportbontás

Egyéni
1.

6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x

x
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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9. Munkakörnyezet ismeret

144 óra/90óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a tanulókat a mozgóképi, a hangtechnikai, a rádió és TV stúdiók és
a színházi előadói területek tárgyi technikai világával. A felsoroltak építészeti,
műszaki elektronikus berendezéseivel és komplex munkakörnyezetével. A tantárgy
további fontos feladata, hogy a mai társadalmi, gazdasági jogi viszonyok között
kialakult szövedékben megismertesse a hozzájuk kapcsolódó személyi háttér
működési

rendjét,

kommunikációs

formáit,

és

azok

fogalmi

tartalmi

meghatározásait. A művészeti, a technikai valamint a gazdasági személyzet
történetileg kialakult szerepét, sajátos hierarchikus viszonyait További feladata,
hogy a tanulók ismerjék a szakma történetét, hagyományait és kialakult
terminológiáit. Ezek helyes értelmezését és a szakterületen való használatát.
Az elméleti képzés során a tanulóknak a művészeti tevékenységgel összefüggő
kreatív feladatokat kell kapniuk, amelyek összhangban vannak az iskola 4 tanévre
kidolgozott általános művészeti szakmai követelményrendszerével.
A párhuzamos képzés feltételeinek megtartásával, a tanulók egyéni előrehaladása
szerint

adhatók

feladatok.

Ennek

során

külön

gondot

kell

fordítani

a

tehetséggondozásra. A tantárgy óraszáma lehetőséget ad arra, hogy a 9-12.
osztályban az iskola kidolgozhassa a tantárgyhoz tartozó saját 4 tanítási évre szóló
vizsgakövetelmény rendszerét, és annak alapján értékelhesse a tanulók művészeti
szakmai előrehaladását, művészeti évfolyamba sorolását.

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

9.3. Témakörök
9.3.1. Művészeti terület

48 óra/30óra

A Film és TV stúdiók, animációs stúdiók és színházak szervezeti személyi felépítése a
művészeti területen

A különböző területek személyi és kommunikációs munkakörnyezete
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(A különböző területek munkakörei és feladatai hierarchiája)
A különböző területek, szakmai terminológiái (elnevezései)
(pl. Mozgóképi Stáb, Filmes stáb, Világítás technikusok, hang technikusok, színházi
szakmai területen)

9.3.2. Gazdasági terület

48óra/30 óra

A Film és TV stúdiók, animációs stúdiók és színházak szervezeti személyi felépítése
a gazdasági területen
A különböző területek személyi és kommunikációs munkakörnyezete
(A különböző területek munkakörei és feladatai hierarchiája)
A különböző területek, szakmai terminológiái (elnevezései)
(pl. Mozgóképi Stáb, Filmes stáb, Világítás technikusok, hang technikusok, színházi
szakmai területen)

A

9.3.3. Technikai terület
különböző területek tárgyi

hagyományos,

analóg

és

technikai

digitális

48óra/30 óra
munkakörnyezete (Mozgókép,

kameratechnika

és

világítástechnika,

hangtechnika, színház stúdió), Filmstúdiók és animációs filmstúdiók sematikus
felépítése, Mozgóképstúdiók, Tv stúdió szerkezeti és technikai felszerelése
berendezési tárgyai, Színház sematikus építészeti és gépészeti felépítése, Színpadi
gépészeti elemek és berendezési tárgyak, Mozgató berendezések szerkezete,
Forgószínpad szerkezete, Süllyesztő, Emelők típusai és működésük, Hidraulikus
szerkezetek, Zsinór és kötélrendszerek, Kézi és gépi anyagmozgatás, Elektronikus
fény(világítás)-

és

hangtechnika,

Üzemi

vezérlésmódok

(manuális,

elektro-

mechanikus, számítógépes)

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
szemléltetés

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

osztály
x
x
x

x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

Osztálykeret

Csoport
bontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x

x
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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10. Digitális művészeti gyakorlatok

288 óra/162 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

E tantárgy keretein belül szükséges mindazon digitális számítógépes technikák
megismertetése és gyakoroltatása, amelyek a különféle hangtechnikai, álló- és
mozgóképes, valamint a műszaki dokumentációs területeken alkalmazhatók. A
sajátos számítógépes műszaki, kép és hang feldolgozószoftverek, az adattárolók,
valamint interfészes közök, professzionális alkalmazás szintű ismeretét a tanulóknak
teljes mértékben el kell sajátítaniuk a szakképzési évfolyam megkezdéséhez.
Ugyancsak része e tantárgynak, a világhálón való multimédia kommunikációs
technikák, valamint az információ nyerés és tárolás etikus kezelésének
megismertetése.
A gyakorlati képzés során a tanulóknak a művészeti tevékenységgel összefüggő
feladatokat kell kapniuk, amelyek összhangban vannak az iskola 4 tanévre
kidolgozott általános művészeti szakmai követelményrendszerével.
A párhuzamos képzés feltételeinek megtartásával, a tanulók egyéni előrehaladása
szerint adhatók feladatok. Ennek során külön gondot kell fordítani a
tehetséggondozásra. A tantárgy óraszáma lehetőséget ad arra, hogy a 9-12.
osztályban az iskola kidolgozhassa a tantárgyhoz tartozó saját 4 tanítási évre szóló
vizsgakövetelmény rendszerét, és annak alapján értékelhesse a tanulók művészeti
szakmai előrehaladását, művészeti évfolyamba sorolását.
10.1. A tantárgy tanításának célja
E tantárgy keretein belül szükséges mindazon digitális számítógépes technikák
megismertetése és gyakoroltatása, amelyek a különféle hangtechnikai, álló- és
mozgóképes, valamint a műszaki dokumentációs területeken alkalmazhatók. A
sajátos számítógépes műszaki, kép és hang feldolgozó szoftverek, az adattárolók,
valamint interfész eszközök professzionális alkalmazás szintű ismeretét a
tanulóknak teljes mértékben el kell sajátítaniuk a szakképzési évfolyam
megkezdéséhez. Ugyancsak része e tantárgynak, a világhálón való multimédia
kommunikációs technikák, valamint az információ nyerés és tárolás etikus
kezelésének megismertetése.
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9-12 évfolyam (10 évf.) NAT
MŰVÉSZETEK – Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és
médiaismeret
INFORMATIKA
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10.3. Témakörök
10.3.1. A számítástechnika, multimédia fogalmai
32 óra/26 óra
A témakör részletes kifejtése
Az alapfogalmak. A szoftverek csoportosítása. Az állományok. Az adatvédelem,
adattömörítés. A hálózatok működése. Az adatmozgatás. A hang és
képformátumok. Hang- és képtechnikai perifériák. A hang- és képtechnikai
szoftverek, munkaállomások. A hang és képdigitalizálás eszközei. A tömörítési
eljárások. A videó szinkron rendszerek.
10.3.2. Számítógépes audiovizuális programok használata 256 óra/136 óra
A témakör részletes kifejtése
Számítógépes álló- mozgókép és hangfeldolgozó programok használata.
Számítógépes 3D és műszaki rajz programok használata. Multimédia program
használata.
10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

10.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott
oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x

x

1.1

megbeszélés

1.2

szemléltetés

1.3

projekt

x

1.4

kooperatív
tanulás

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

Információ feldolgozó
tevékenységek

1.1

Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

2.

Csoportos munkaformák
körében

2.1

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

2.2

Csoportos helyzetgyakorlat

x

3.

Gyakorlati munkavégzés
körében

3.1

Műveletek gyakorlása

4.

Szolgáltatási tevékenységek
körében

4.1

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

4.2

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

Osztálykeret

Csoportbontás

Egyéni
1.

x

x

x

10.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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11. Multimédia gyakorlatok

252 óra/138 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1. A tantárgy tanításának célja
A VI. ágazathoz tartozó szakmák művelői a hallás és a látás útján - külön-külön,
vagy együttesen - közvetlenül ható művészetekben szereznek jártasságot. E
tantárgy alapvető célja a látás- és halláskészség fejlesztése, a látással, hallással
kapcsolatos ismeretek elmélyítése, gyakorlati tapasztalatok megszereztetése,
művészi produktumok egyéni és csoportos készítése, elemzése, a művészeti ágak
kapcsolatának felfedeztetése, a társművészeti tevékenységek megismertetése. A
tantárgy támaszkodik a korábban az elméleti tantárgyak keretében tanult
ismeretekre. Ennek megfelelően a tanulókkal komplex, több művészeti ágat is érintő
feladatokat kell elvégeztetni. E tekintetben az Alkotás témakör csak minimális
előírást ad.
A gyakorlati képzés során a tanulóknak a művészeti tevékenységgel összefüggő
feladatokat kell kapniuk, amelyek összhangban vannak az iskola 4 tanévre
kidolgozott általános művészeti szakmai követelményrendszerével.
A párhuzamos képzés feltételeinek megtartásával, a tanulók egyéni előrehaladása
szerint adhatók feladatok. Ennek során külön gondot kell fordítani a
tehetséggondozásra. A tantárgy óraszáma lehetőséget ad arra, hogy a 9-12.
osztályban az iskola kidolgozhassa a tantárgyhoz tartozó saját 4 tanítási évre szóló
vizsgakövetelmény rendszerét, és annak alapján értékelhesse a tanulók művészeti
szakmai előrehaladását, művészeti évfolyamba sorolását.
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9-12 évfolyam (10 évf.) NAT
MŰVÉSZETEK – Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és
médiaismeret
11.3.Témakörök
11.3.1. Hallásfejlesztés

44 óra/24 óra

Hallás kompetencia fejlesztése (hallás alapozás, fülünkkel felfogni a világot).
Hangok előállítása, Hangkeltők keresése, eszközök, tárgyak, dolgok hangja.
Hangszerek, hangforrások megismerése, felismerése.
11.3.2. Projektmunka, stábmunka

62 óra/36 óra

65

Stúdió gyakorlat (rádió, televízió, film, zenei). Hangosítási gyakorlat. Színházi
gyakorlat, színházi előadás, próbafolyamat végigkísérése (első év végén csak külső
megfigyelőként a nézőtérről - próbafolyamat, előadás megtekintése)
11.3.3. Elemzés
87 óra/48 óra
Hallgatási gyakorlatok (hanganyagok megismerése, elemzése, összehasonlítása,
szubjektív tesztek). Hangkeverési alapgyakorlatok (néhány hangforrással).
Vizuális műalkotás elemzési gyakorlat. Szabadon választott színházi mű elemzése
- alapfokú dramaturgiai ismeretek.
11.3.4. Alkotás
59 óra/32 óra
Történetek hangokkal, a hangok mesélnek, a feature, projekt feladatok. A
tanulmányok során egyénileg gyűjtött anyagokból a tanulóknak egy korlátozott
méretű tanulmányban fel kell dolgozni és össze kell foglalni a korszakot jellemző
jegyeket (írásban, képben, rajzban és hanganyagban). A tanulóknak egy néhány
perces klipet kell összeállítani egy adott kor érzékeltetésére. A tanulóknak egy
korra jellemző színpadképet, helyzetet és alakokat kell makettben megjelenítenie (a
„kukkantó doboz”elve szerint) megfelelő spot ill. LED világítással 1:20-as
léptékben.
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott
oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x

x

1.1

megbeszélés

1.2

szemléltetés

1.3

projekt

x

1.4

kooperatív
tanulás

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

Információ feldolgozó
tevékenységek

1.1

Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

2.

Csoportos munkaformák
körében

2.1

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

2.2

Csoportos helyzetgyakorlat

x

3.

Gyakorlati munkavégzés
körében

3.1

Műveletek gyakorlása

4.

Szolgáltatási tevékenységek
körében

4.1

Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett

x

4.2

Önálló szakmai
munkavégzés közvetlen
irányítással

x

Osztálykeret

Csoportbontás

Egyéni
1.

x

x

x

11.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10586-12 azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

68

10586-12
Művészetelméleti
alapok és
ábrázolási
gyakorlat

Szakmai
munkájához rajzi,
festészeti,
plasztikai, és
szakmai
orientációs
előtanulmányokat
folytat
Vázlatokat készít,
koncepcióját,
elképzeléseit rajzi
vagy plasztikus
formában jeleníti
meg

Folyamatosan
felhasználja,
bővíti
művészettörténeti
, népművészeti és
művészetelméleti
ismereteit

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Az elkészült munkák bemutatásra
való előkészítése és kiállítása
A térábrázolás ismert geometriai
rendszerei
Pontok és síkok vetítése 3 nézetben
Axonometris

Perspektíva szerkesztések

Betű típusok szerkesztése

Betűképek

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
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Kompozíciók alkotása, montázs,
kollázs, kevert egyedi technikák

Népművészet
Az épített külső és belső környezet
megjelenítése

Egyszerű geometrikus formák és
térelemek
Természeti formák, növények és
állatok megjelenítése, azok felépítése,
arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai
szerkezete, arányai, mozgása

A rajzolás és festés különböző
technikái

Fény-árnyék viszonyok,,kontrasztok
és tónusok

A színek törvényszerűségei és
kifejezőereje

Képi és plasztikus elemek
felületképző lehetőségei

Dombormű, szobor és plasztika vagy
installáció készítés

FELADATOK

Tárgyak, növényi és állati formák,
emberi figura, portré mintázása

x

A komponálás szabályai

Korok művek, tárgyak és szokások

Az egyén a közösség és a kultúra

Magyar népművészet

Művészettörténet

A néprajiz és népművészeti
alapfogalmak

Műalkotás elemzés

Hazai műemlékek, műgyűjtemények

Hazai műemlékek, műgyűjtemények

Jelentős alkotók alkotások

Művészeti irányzatok a
modernizmus

A művészettörténet stíluskorszakai

A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák
Rajz- mintázás
Ábrázoló geometria

x
x

Betűrajz

x

x
x

Művészeti
irányzatokat a
modernizmus
kialakulásától
napjainkig ismer
meg és elemez

x

x

x

x

x

x

Időszaki
kiállításokat,
kortárs alkotókat
ismer meg és elem

x

x

x

x

x

x

Az egyén, a
közösség és a
kultúra viszonyát
értelmezi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A műveket,
tárgyakat és
szokásokat korba
és környezetbe
illeszt
Rajzi, plasztikai
szakmai
ismereteket
alkalmaz

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A
művészettörténet
stíluskorszakai
egyes időszakok
szellemiségébe
ágyazottan
Művészeti
irányzatok a
modernizmus
kialakulásától
napjainkig
Jelentős alkotók,
kiemelkedő
alkotások

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

Hazai
műemlékek,
műgyűjtemények,
az egyetemes
művészettörténet
emlékanyagának
lelőhelyei
Időszaki
kiállítások, kortárs
alkotók
A műalkotások
önálló értelmezési
módjai, az
ismeretek kreatív
alkalmazási
lehetőségei (kor-,
Stílusmeghatározás,
műleírás,
műelemzés)
A néprajz és a
népművészet
alapfogalmai
A magyar
népművészet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Az egyén, a
közösség és a
kultúra viszonya

x

x

x

A művek, tárgyak
és szokások korba
és környezetbe
illesztése

x

x

x

x

x

x

A komponálás
szabályai

x

x

A különböző
képi- és plasztikus
elemek
felületképző
lehetőségei

x

x

A színek
törvényszerűségei
és kifejezőereje

x
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x

x

x

x

x

Fény-árnyék
viszonyok
megjelenítése,
kontraszthatások
– a tónusképzés
lehetőségei

x

A rajzolás és
festés különböző
technikái
Egyszerű
geometrikus
formák és
térelemek
megjelenítése
Természeti
formák, növények
és állatok
megjelenítése,
aranymetszés
szabályai”
Az emberi test
felépítése,
anatómiai
szerkezete,
arányai, mozgása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Az épített külső és
belső környezet
megjelenítése

x

x

A térábrázolás
ismert geometriai
rendszerei
(perspektíva,
axonometria,
Monge-rendszer)
A különféle
formák –
térformák, emberi
test stb. – kifejező
kapcsolatai

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formák
térszerkezeti
sajátosságainak,
statikai-dinamikai
viszonyainak
térbeli ábrázolása

x

Tárgyak, növényi
és állati formák,
emberi figura,
portré mintázása
Dombormű,
szobor és
plasztika vagy
installáció
készítési
folyamata
Az elkészült
munkák
bemutatásra való
előkészítése és
kiállítása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti
korokat,
műalkotásokat
elemez, értelmez
Néprajzi
ismereteket
alkalmaz és
integrál
munkájába
Szabadkézi
rajzolás, festés,
mintázás,
térkonstrukciók
kialakítása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség,
önfejlesztés
Alkotókészség

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x
x x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
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x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Motiválhatóság

x

x x

x
x
x
x
x
x
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

x

x

x

x

Tervezőkészség
Ötletesség
kreatívitás
Szorgalom
igyekezet

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

74

x

x

x

x

10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelmény modul
(össz. óraszáma: 293 óra)
Az Ögy. Szabad felhasználású órákat a gyakorlati órákhoz rendelni.
5/13 évf. összesen: 128,óra – Spec. szakképz. 13. évf. 144 óra – 14 évf. 128 óra
12. Művészettörténet

64óra/64 óra *

12.1. A tantárgy tanításának céljaA tantárgy célja az, hogy a tanulókban megalapozza a
szakma gyakorlásánál fontos vizuális alapismereteket, amelyek intellektuálisan
érzékennyé teszik őket a szakmai problémák felismerésére, valamint az azokra
adott egyéni válaszadásra.
Az egyetemes művészettörténet és a népművészet tantárgy célja, hogy a múltban
létrejött alkotásokat bemutassa és a kiemelkedő művek példáján keresztül, azok
létrejöttét, korhoz, stílushoz alkotókhoz kötve értelmezze és elemezze.
A rajzi plasztikai tantárgy megismerteti a tanulókat a vizuális közlés gondolati, és
anyagokhoz kötött eljárási módszerivel és technikaival. A szabadkézi ábrázolás
képi és térbeli látványkomponálás mellett, az ábrázoló geometria tantárgyon
keresztül, a műszaki ábrázolás szabályaival. A vizuális közlésen belül
alkalmazott szabadkézi és nyomtatott íráskép, a betűismeret, mint önálló grafikai,
képi a betűrajz tantárgy feladata.
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra,
Földrajz, Történelem, Irodalom.
12.3. Témakörök

12.3.1. A művészettörténet stíluskorszakai

10óra/ 10 óra

A művészettörténet nagyobb stíluskorszakainak áttekintése az az őskrtól kezdve az
egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan. A földrajzi környezet, a termelés és
elosztásmód alapján kialakult társadalom viszonyai termelési és elosztási körülményei.
Az tudományok a vallás és az uralkodó osztály szerepe az építészet szobrászat
festészet az tárgykulturában (technikai tárgyi és viseleti stílusok) A társadlmi forma
meghatározó szerepe .
Tárgyalt időszakok:
Őskori paleolit.neolit ébarlangi és magalítikus kultúrák.
A mezőgazdasági termelés és állattenyésztés A folyammenti kultúrkörökben:
Mezopotámia, Egyiptom, Indus völgyi kultúrák, az ösi távolkeleti Kínai kultúrkör, A
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Prekolumbiánus kultűrák A földközi tenger menti Archaikus Kréta és Mykéne., A
klasszikus Hellén és a Hellenisztikus kultúrkörök. A Rőmai birodalom kultúrája. (a
Királyság, Köztársaság, a Császárság és a Korakerszténység korának pítészete
szobrászata és festészete). Bizánc,- A népvándorlás kora Az feltörekvő Iszlám A
Koraközépkor
Romanika és Gótika Európában. Reneszánsz korszakai Az
ellenrefomáció, a Barokk és Rokokó művészet. A Napóleoni Empire. Az Ipari
forradorradalam és a Klasszicizmus., Realizmus és romanttika..
12.3.2. Művészeti irányzatok a modernizmus

10óra/10 óra

A XIX.- XX. sz.-i iparosodás. Századfordulón az Impresszionizmus, Szimbolizmus és a
szecesszió, újító irányzatai. A 20-as évek avantgárd, a Bauhaus és a űz 50-es évek neoavantgárd irányzatai. A Német Birodalmi stílus és a Szovjet Kelet Európai. Szoc. reál.
A XX sz. második felének jelentősebb irányzatai, és képviselői.
.
12.3.3. Jelentős alkotók alkotások
10óra/10óra
A témakör részletes kifejtése .A különböző korok legismertebb külföldi és magyar
alkotóinak munkássága. Művészetük hatása az utókor számára.
Életpályák
12.3.4. Hazai műemlékek, műgyűjtemények

10óra/10óra

A Kárpát medencei jelentősebb régészeti. lelőhelyei, (Pannónia provincia) építészeti,
szobrászati festészeti és iparművészeti emlékei, továbbá Népvándorlás kori emlékek
(lelőhelyek gyűjtemények). Műemlékek, múzeumok, nemzetközileg ismert, köz- és
magán-, műgyűjtemények kincsei. Egykori és mai magyar művészek és műveik az
egyetemes művészettörténetbe illesztve és az emlékanyagok lelőhelyei.
12.3.5. Időszaki kiállítások,kortárs alkotók
12.3.6. Műalkotás elemzés

10óra/10óra
14óra/14 óra

A művek elemzésének szempontjai, a korba illesztett rendeltetése szerint, Az elkészítés
módja, az előállítás technikája témája, műfaja, a nézőre, a közönségre (az utókorra)
gyakorolt hatása szerint. Milyen célból készült, kinek, kiknek a részére. Hogyan készült
technikailag, milyen a minősége. Milyen a szerkezete a kompozíciója. Milyen
következtetésekre ad módot.
12.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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Rajzterem, vetítő terem, Múzeum és tárlatlátogatás
12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Egyéni múzeum, illetve tárlatlátogatásokról írott és/vagy szóbeli beszámoló.
12.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, (ajánlás)

Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x
x
x
x

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vizuális szemléltetés, vetítés

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

projektor

12.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.

Osztálykeret

1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Képi információk körében
Műalkotások elemzése

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x
x

x
x

projektor

12.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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13. Népművészet

24óra/24óra

13.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a tanulókat a különféle idegen- és a magyar népi művészetek tárgyi,
környezeti, hit, és szokás világával. Milyen közegben jöttek azok létre, és hogyan
működnek, milyen értéket jelentenek az egyetemes kultúra számára.
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Földrajz- Történelem, Irodalom, Ének-zene, Művészetek ,Ének-zene, Dráma és tánc
13.3. Témakörök
13.3.1. A néprajz és népművészeti alapfogalmak

6óra/6óra

Az etnográfia, etnológia tudomány tárgyai. A néprajz és a népművészet alapfogalmai,
ágazatai és értelmezése kifejeződései. Architektúra, tárgyi kultúra, díszítő művészet,
népviselet, népköltészet, népzene, népi tánc.A törzsi halászó pásztorkodó, a
mezőgazdaságot művelő paraszti társadalmak, hasonlóságai és különbségei. A magyar
és más európai népek életmódból adódó kultúrköre, szokásai és díszitő kultúráinak
jellegzetességei.
13.3.2. Magyar népművészet

6óra/6óra

A magyar népművészet , a XVIII- XIX sz kezdetén kialakult tájak szerinti tárgyi
néprajzi jellegzetességei. A népművészet ma. (Városi és vidéki szubkultúrák..
13.3.3. Az egyén a közösség és a kultúra

6óra/6óra

A földrajzi környezet, a létfenntartás körülményei, módjai, és gondolkodása szerint
kialakult életmódi szokások. A születés, házasság, elmúlás, a munka és az ünnepek a
népi közösségi kultúra tükrében. Az épített lak- és közösségi helyek tárgyai, szokásai és
viseleteinek csoport szimbolikája.
13.3.4. Korok művek, tárgyak és szokások

6 óra/6óra

A dalok táncok, népköltészeti művek, tárgyak és szokások mindig természetes módon
kapcsolódnak ahhoz a helyhez, korhoz és társadalomhoz, és hitvilághoz ahol
létrehozták. A tárgyrelemzés szempontjai szerint. (technikai, gazdasági, szociológiai,
pszichológiai és történeti dokumentativ funkciók)
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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Projektorral fölszerelt tanterem, Néprajzi gyűjtemények, Tájmúzeumok kiállításai.
13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Egyéni vagy kollektív részvétellel népi iparművészeti kézműves foglalkozások.
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, (ajánlás)

Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x
x
x
x

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vizuális szemléltetés, vetítés

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

projektor

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

2.1.

Népi iparművészeti kézműves
gyakorlati foglalkozás

2.2.
3.
3.1.

Leírás készítése
Képi információk körében
Műalkotások elemzése

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

Projektor

x

Saját intézményben ,
vagy máshol levő
műhelyben rendezett
alkalom

x
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x

x

x

x

Projektor

13.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel

125óra/125óra

14. Rajz - mintázás

14.1. A tantárgy tanításának a célja
Megismertetni a tanulókat a képi és térbeli ábrázolás, rajzolás festés és mintázás
különböző fogásásaival és szabályával. A látvány képi vagy plasztikai
megragadásának és visszaadásának eszközeivek, és a komponálás módjaival. A
tanulók gyakorlatban tapasztalva ismerjék meg a különböző sík, képi- vagy
plasztikus elemek felületképző lehetőségeit,
a színek törvényszerűségeit,
kifejezőerejét, a fény-árnyék viszonyok megjelenítésének, a kontraszthatásokkal
való tónusképzés lehetőségeit. A geometrikus formák és térelemek
megjelenítésének módozatait, a természeti formák, növények és állatok, az emberi
test felépítését, anatómiai szerkezetét, arányait, mozgását. Az épített külső és belső
környezet különféle nézőpontból való megjelenítését. Különböző kompozíciók
alkotását, a montázs, a kollázs, a kevert és egyedi technikák alkalmazását. A
különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező kapcsolatait, a formák
térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli ábrázolását. A
tanulók a mintázási munka közben, tanári korrigálás mellett sajátítják el a tárgyak,
növényi és állati formák, az emberi figura, és a portré térbeli ábrázolásának
fogásait. Az elkészült dombormű, szobor és plasztika öntési folyamatát. Fontos cél,
hogy a saját elkészült munkák, bemutatásának, kiállításának technikáit is
elsajátítsák, és az installációt maguk is el tudják készítéeni.
14.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Rajz, Művészetek, Vizuális kultúra
14.3.Témakörök
14.3.1. A komponálás szabályai

10 óra/10 óra

A komponálás (jelentése: összeszerkesztés, vagy összeállítás) A térben, síkban
megalkotott látvány, architektúrán, tárgyon, képen, szobron stb. való összképet jelenti.
A képző és iparművészet minden területén nagy jelentősége van, mert ez adja meg a
kívánni közölt mondanivalónak a látható megjelenési formáját. Egy sík rajzlapon
elhelyezett képet, vagy egy szobrot, de akár agy öltözéket is meg kell szerkeszteni. Ez
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sokféle módon történhet. A képi kompozíciók fajtái: egyensúlyos, szimmetrikus,
központos, frontális, aszimmetrikus, ritmikus, monoton vagy kontrasztos. Lehet a
kompozíció felületi színbeli tónusbeli stb. A komponálás módok síkban és térben
egyaránt dominálnak. De a művészetek egyéb ágában is nagy jelentősége van.
Mozgókép esetében ez különösen jelentős, hiszen térben, időben, mozgásban és hanggal
együtt jelenik meg és hat.
14.3.2. Képi és plasztikus elemek felületképző lehetőségei 10óra/10óra
A felületek kontrasztjai és hatásaik. Sima-rücskös, fényes-matt, megmunkáltmegmunkálatlan rusztikus stb. A vonal, a folt, a sötét és világos formakiemelő szerepe
térhatást tud kelteni.
14.3.3. A színek törvényszerűségei és kifejezőereje

10óra/10ra

Színeket létrehozhatunk a fehér fényből összeadó, illetve festék pigmentekből, kivonó
módon. Az egyiket fényszíneknek a másikat festékszíneknek nevezzük. A tantárgy
főleg ez utóbbival foglalkozik. A téma a festékszínekkel létrehozott kép lélektani és
festészeti törvényeit taglalja.
Gyakorlatiasan közelíti meg a felhasználás és alkalmazás módjait. Miből és hogyan
állítják elő, a festékeket, hogyan lehet azokat keverni és kezelni. A festék alapszínek, a
kevert színek fedő és lazúrszínek stb. A színek térkifejező szerepe a lokál és valőr
színek. A színek keverésének gyakorlatát e tantárgy ismerteti.
13.3.4.Fény árnyék viszonyok, kontrasztok

10 óra/10 óra

Formák, sík vagy térbeli megjelenítése, a fény és árnyékhatásokkal. Sötét és világos,
kemény és lágy kontraszt hatások a kép felületén. Természetes szórt fényben vagy
mesterséges világítással. Szórt, derített vagy irányított, centrális célvilágítással. Grafit,
szén, pitt, pasztell rajzon, grafikai nyomatokon, továbbá víz- tempera- vagy
olajfestményen.
13.3.5. A rajzolás és festés különböző technikái 10óra/10óra
A tanulók a képzés során, gyakorlatban sajátítják el a különféle anyagok rajzoló és
festő anyagok célnak megfelelő használatát. A grafit és színes ceruza, szén,
préseltszén, pitt, pasztell, tus, filctoll, golyóstoll milyen adott felületre alkalmas. és
milyen hatásokat lehet velük elérni. A vízfesték, az akvarell, a guasche, a tempera, az
akriltempera miként és hogyan használható. Az olajfestékek fajtáit, a keverés és
felhordás módját és mikéntjét. A szintetikus festékfajták tulajdonságait stb. Ecsetek és
festőeszközök hígítók, szárítók és lakkok alkalmazását kezelését. A nyomtatott
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sokszorosító technikákat és eljárásokat, a monotípia, a litográfia, a fametszet, a
linómetszet, a rézmetszet, a rézkarc, szitanyomat stb. technikáit.
13.3.6. Egyszerű geometrikusformák és térelemek

10óra/10óra

A tantárgy keretében a tanulók elsajátítják a síklap, a kocka, a kocka-kereszt, a hasáb, a
henger, a gömb, stb. rajzolását perspektívában. Itt ismerik meg a az eszköz nélküli
mérés módszereket, a szemmérték szerinti becsléssel. Szerkezeti vázrajzokat,
tanulmányokat készítenek, majd az tónusos árnyékolt rajzokon a valós tér és forma
hatáskeltés módszereit.
13.3.7. Természeti formák, növények és állatok arányainak megjelenítése,
aranymetszés szabályai
10óra/10óra
A természeti formák arányainak a látvány leképzésének és átírásának technikái, elemző
rajzi valamint plasztikai tanulmányok és rajzok készítése. (Az aranymetszés és a
Fibonacci számsor szerinti arányok megjelenése, növényi és állati formákon.)
13.3.8. Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai

10óra/10óra

Az emberi test, anatómiai felépítésének, méreteinek, arányainak megjelenítése, elemző
tanulmányrajzokon. A téma keretében megismerik az emberi test felépítésének
szerkezetét, fontosabb mozgási funkcióit, méreteit és arányait. A csont vázszerkezetét, és
ezen az izmok elhelyezkedését. Tanulmányrajzokon gyakorolják a valós arányok
mérésének, rajzi visszaadásának és komponálásának módszereit. (Az aranymetszés
arányok megjelenése az emberi testen. /Lenardo da Vinci: emberi arányok, Le
Corrbusier: Modulor/)
13.3.9. Az épített külső és belső környezet megjelenítése

10óra/10óra

A perspektíva térábrázolásmód a képzőművészetben csak lassan tökéletesedett, a római
falfestmények axonometrikus városábrázolástól, csupán a reneszánsz idején ért el a
valós hatású térábrázolásig (Ezt az utat, szinte minden rajzoló gyerek végigjárja.). A tanulók
először egy síklapból, később a térbeli mértani formákból kiindulva fokozatosan
haladnak bonyolultabb összetett formák korrekt perspektíva ábrázolása felé. Az
emberi szem magasságából nézett látvány, az alul, oldalt és fölül nézetén, kívül, nem
csak egyszerű leképezéssel gyakorolják, hanem később a képzeletbeli elvont
nézőpontokból is képesek megjeleníteni a teret. (Az aranymetszés megjelenése az
építészetben /pl.: az Athéni Parthenon templomon, Le Corrbusier Marseilles-i
lakóházán, vagy Piet Mondrian kompozícióin, stb./).
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13.3.10. Kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert egyed technikák
10óra/10óra
A tanulók a képalkotás különféle módjai és lehetőségeit gyakorolják. Félkész vagy kész
meglevő színes képekből, anyagokból önállóan állítanak elő különféle kompozíciókat,
valamilyen egyéni mondanivalót tükrözve. Az aranymetszés szabályának
alkalmazásával kompozíció gyakorlat (Aranymetszés kb. 3~5, 5~8 arány, /praktikusan a
körívben szerkesztett ötszög átlóiból adódó arány/ természeti formákon és
mesterségesen alkalmazva).
13.3.11. Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása
10óra/10óra
Szobrot készíteni, sok módon lehet, agyagból, plasztilinből, gipszből, fából vagy kőből
és fémből. Minden anyagnak megvan a saját alakítási technikája és technológiája. A
mintázott szobor állványának, a vázának megépítése az alap. A fém váz a szobor
csontja, ez tartja meg munka közben, A mintázás lényege a modell alakjának illetve
portréjának azonos léptékben vagy, arányosan kicsinyített illetve nagyított leképzése.
13.3.12. Dombormű, szobor és plasztika vagy installációkészítés

10óra/10óra

Természet utáni mintázott dombormű vagy szobor, (termés, állatfigura, portré stb.)
elkészült munkáról, negatív- és pozitív forma öntése gipszből, retusálás, patinázás. Fej
vagy egész alakos figura posztamensének elkészítése és beállítása.
13.3.13. Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és kiállítása
5óra/5óra
A dombormű mintázásakor egy uralkodó nézőpont szemszögéből úgy mintázzuk a
látványt, mintha valóságos térben lenne. A szobor körbe járható, tapintható és
szemlélhető. A tantárgy keretében a tanulók rajzi és plasztikai, munkáik bemutatásának
sokrétű feladatával és technikájával itt ismerkednek meg gyakorlatban.. E tantárgy
keretében tanulják meg ízlésesen bemutatni, a rajzi, vagy grafikai lapok, vagy képek
szakszerű keretezését („paszpartuzását”), a szobor posztamensre állításának és
bemutatásának összetett technikáit tanulják meg.
„A kép keret nélkül, olya, mint a lélek test nélkül.” : Vincent van Gogh
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
13.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás
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13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott
oktatási

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

módszer neve

egyéni

csoport

1.1

megbeszélés

x

x

1.2

szemléltetés

x

x

1.3

projekt

x

x

1.4

kooperatív tanulás

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

x

13.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek

1.1

Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

2.

Csoportos munkaformák
körében

2.1

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

2.2

Csoportos helyzetgyakorlat

x

3.

Gyakorlati munkavégzés
körében

3.1

Műveletek gyakorlása
rajz.festés,mintázás

Osztálykeret

(differenciálási módok)
Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

x

x

Rajztáblák, rajz, festék, és egyéb segéd
eszközöket, illetve anyagokat tároló
szekrény, fiókos rajzlap tároló szekrény,

x

Sötétítő függönyök, agyagtároló láda,
mintázó állványok
Műanyag öntőedények, gipszelő- eternit,
vagy márvány munkaasztal, gipsztároló láda,
agyagtároló láda, mintázó állványok,
gipszkeverő kőműves kanalak (fandlik),
gipszkeverő gumilabdák, gipszkeverő
kanalak (lanzetták), gipszmegmunkáló
eszközök (kaparók (kratzerek), vésők),
gipszreszelők (különféle durvaság, illetve

Műveletek gyakorlása
Gipszöntés
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finomság szerint), gipszlehúzó simítók
(zittlingek), fűrészek (fa, gipsz és fém
kézifűrészek), fa és fémreszelők (tűreszelő
készlet),fa lekopogó kalapács, elektromos
fúrógép, csigafúró készlet, fémlemezvágó
olló

4.

Szolgáltatási tevékenységek
körében

4.1

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

x

4.2

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

13.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

14. Ábrázoló geometria

32 óra/32 óra

14.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a műszaki rajz, a művészeti szakrajz szabályait és szabványait kívánja
megismertetni. Bemutatja a mértani és egyéb, testek, tárgyak, méretezésének
szabványait, valamint ezek különböző léptékben való ábrázolás fajtáit. Azok az
ismeretek, amelyek a műszaki és művészeti ábrázolások gyakorlatában alapvetően
szükségesek.
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika, Mértan, Vizuális kultúra
14.3. Témakörök
14.3.1. A térábrázolás ismert geometriai rendszerei

8óra/8 óra

A térábrázolás ismert geometriai rendszereinek áttekintése. A képsíkok rendszerében
kitűzött pontok, síkok szerkesztéssel való pontos meghatározása. A kocka , a hasáb, a
csonkakúp kör és egyéb geometrikus testek térbeli helyzetének pontos szerkesztése a
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Monge-rendszer kiterített képsíkjaiban megjelenített tárgy méretezett nézetrajza. A
léptékek fogalma (arányos mérethelyes kicsínyítések nagyítások).
14.3.2 Pontok és síkidomok vetítése 3 nézetben

8óra/8 óra

Alapvető síkmértani szerkesztések. A képsíkok rendszerében, pontok síkok, döfés, illetve
metszősíkok szerkesztései. Mértani testek, szabályos szögletes, és forgástestek egymásba
metsződéseinek szerkesztése. Kocka, hasáb, henger kúp gömb áthatások szerkesztése.
Összetettebb tárgy nézeti és metszősíkjai.
14.3.3. Axonometria

8óra/8 óra

Az axonometrikus ábrázolás két külön szög és rövidülésarányú szokásosan elfogadott,
ábrázolás rendjében, térbeli objektumok szerkesztéssel való megjelenítése.
14.3.4. Perspektíva szerkesztések

8óra/8 óra

Egyszerűbb tárgyak látszati képének, egy nézőpontból való szerkesztése, centrális
perspektívában. Testek, több irányponttal való megjelenítése szerkesztett perspektívában.

14.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14 .5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott
oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x

x

1.1

megbeszélés

1.2

szemléltetés

1.3

projekt

x

1.4

kooperatív tanulás

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek

1.1

Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

2.

Csoportos munkaformák
körében

2.1

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

2.2

Csoportos helyzetgyakorlat

x

3.

Gyakorlati munkavégzés
körében

3.1

Műveletek gyakorlása
(szerkesztések)

4.

Szolgáltatási tevékenységek
körében

4.1

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

4.2

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

lebontása, pontosítása)

Osztálykeret

Csoportbontás

Egyéni

(differenciálási módok)

x

x

Munkaasztal (helyi célmegvilágítással, a
tanulók létszáma és a feladat (szerint), székek
(tanulók létszáma szerint), rajz, festék, és
egyéb segéd eszközöket, illetve anyagokat
tároló szekrény

x

14.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

15. Betűrajz

48 óra/ 48 óra

15.1. A tantárgy tanításának célja:
A legfontosabb betűtípus stílusok, szerkesztési és rajzolási módjainak megismertetése.
Kalligráfia. Kreatív szabadkézi egyéni betű megoldások.
15.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
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Rajz, Vizuális kultúra, Informatika
15.3. Témakörök
15.3.1. Betűtípusok szerkesztése

24 óra/ 24 óra

A szabadkézzel alkotott és az írott betűk szabályrendje. A különféle betűtípusok stílusa
és szerkesztési szabálya. A betűk rajzolása, festése, valamint önálló írásjelként és képi
elemként való megjelenítése. A betűtest szerkezete, a betűk a szöveg hasábok alkotási
szabályai). Feliratok, iniciálék, betűjelek, betűelemek, monogramok, emblémák
szabályai.
15.3.2. Betűképek

24 óra/ 24 óra

A témakör részletes kifejtése. A különböző karakterű betűk választásának szempontjai.
Iniciálék emblémák, Monogramok, logók. Betűkből alkotható, kép. A betű, mint kép, A
betűből alkotott fogalomra, személyre, tárgyra asszociáló jel
15.4. A képzés javasolt helyszíne
Rajz- és plasztikai műterem, gipszöntő műhely, vetítő
15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, (ajánlás)
Alkalmazott
oktatási
Sorszám módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

1.1

magyarázat

x

1.2

kiselőadás

x

1.3

megbeszélés

x

1.4

vita

x

1.5

szemléltetés

1.6

projekt

x

1.7

kooperatív
tanulás

x

gyakorlat

x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

Vetítés

Múzeum kiállítás és
tárlatlátogatás

x

x
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Műhelymunka

1.8

házi feladat

x

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek

1.1

Olvasott szöveg önálló,
vagy feladattal vezetett
feldolgozása, jegyzeteléssel

x x

1.2

Hallott szöveg önálló, vagy
feladattal vezetett
feldolgozása, jegyzeteléssel

x

2.

Ismeretalkalmazási
gyakorló tevékenységek,
feladatok

2.1

Rajz készítése

x x

2.2

Tervező feladat megoldása

x x

3.

Képi információk körében

3.1

Művek alkotások
felismerése

Osztálykeret

(differenciálási módok)
Egyéni
Csoportbontás

SorTanulói tevékenységforma
szám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

Munkaasztal (helyi
célmegvilágítással, a tanulók
létszáma és a feladat (szerint),
székek (tanulók létszáma
szerint), rajz, festék, és egyéb
segéd eszközöket, illetve
anyagokat tároló szekrény

x

15.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10659-12 azonosító számú
Számítógépes grafikai programok
megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak
és témaköre
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10659-12
Számítógépes
grafikai programok

Vektor- és pixelgrafikus
programokat alkalmaz

Álló- és mozgóképeket
digitalizál és dolgoz fel
x
x
x
x

91
x
x

x
x

x
x

A digitális prezentáció lehetőségei

Képfeldolgozás

Írott és digitális dokumentáció

tipográfia

EDCL Képszerkesztés

Grafika

Kép eredetik fajtái, digitalizálás

EDCL AM3 modul Szövegszerkesztés
– Haladó szint

Szoftverismeret

Betűtípusok betű stílusok, betű és kép

Pixell grafikus programok

Vektorgrafikus programok

Szövegszerkesztő programok

ismeret

Szoftverismeret: operációs rendszerek,
internet-használat, DTP felhasználói
programismeret

Hardver-

A számítógép szoftverek programnyelve típusai és rendeltetésük re

EDCL 2. m. Operációs rendszerek

A számítógépek szerkezeti felépítése

10659-12 azonosító számú Számítógépes grafikai programok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Prezentáció

FELADATOK

x
x
x
x

x
x
x
x

Feldolgozza a digitalizált
anyagot
Vázlat alapján digitálisan
tervez és alkot

x

Szakszerűen
dokumentál, archivál és
prezentál

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az elképzelések, ötletek
vizuális
megfogalmazásának
módja, technikái

x

x

x

x

x

x

Grafika és tipográfia
stiláris és jelentéstani
egysége”

x

x

x

A kézzel írható betűtípus
kiválasztásának
szempontjai

x

A pontos feladatfelmérés
alapján méretarányos,
hagyományos és
számítógépes technikával
készülő látványterv vagy
makett készítése

x

x

x

x

x

x

x

x
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Hardverismeret, alaplap,
processzor,
memóriatárak, perifériák

x

x

x

x

A marketing- és
reklámcélnak megfelelő
térbeli dekoratőri áru- és
látványrendezői
feladatok kapcsolata a
grafikai elemekkel

x

x

x

Szoftverismeret:
operációs rendszerek,
internet-használat, DTP
felhasználói
programismeret

x

x

x

x

x

x

x

Fénytani, színtani
alapismeretek,
színrendszerek,
színkezelés
Kép eredetik fajtái,
digitalizálás
Képfeldolgozás,
méretezés, retusálás,
korrekciós és átalakító
jellegű műveletek
Vektorgrafikus,
pixelgrafikus és
kiadványtervező
programok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

93

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A számítógépes
nyomtatás, tintasugaras
és lézer nyomtatás,
digitális nyomdai
sokszorosítás lehetőségei,
előkészítése

x

x

x

A digitális prezentáció
lehetőségei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
EDCL 2. m. Operációs
rendszerek

x

x

x

x

EDCL 3. m.
Szövegszerkesztés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EDCL 7. m. Információ és
kommunikáció
EDCL AM3 modul
Szövegszerkesztés –
Haladó szint

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EDCL Képszerkesztés

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség,
önfejlesztés

x

x

x

x

x

x

x

Szorgalom igyekezet

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
Prezentációs készség

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
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Ismeretek helyén való
alkalma
Ötletesség kreatívitás

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Számítógépes grafikai programok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök
Modul összóraszám: 208 óra

16. Hardver-ismeret

32óra /32 óra

16.1.A tantárgy tanításának célja:
A számítógépek alapvető szerkezeti felépítésének, működési rendszerének és
használatának
megismertetése.
A
számítógépi
rendszer
alapfogalmainak
megismertetése. A processzor, a memória, a be- és kimeneti egységek illesztő
áramköreinek működési funkciói. A hardverek és szoftverek szerepének megismertetése
a különféle programok alkalmazásának futtatásának rendszerét az elérni kívánt
felhasználói célok szerint. A szöveg-, a kép-, a mozgókép- és hang feldolgozó és
szerkesztő szoftverek alkalmazását és gyakorlati kezelési módszereit. A számítógépbe
vitt, és ott létrehozott kép illetve mozgókép anyagok feldolgozásának módszerei és
lehetőségeit. A tantárgy gyakorlati célja a programok megismertetése és használatának
gyakoroltatása. További cél, hogy a szakmai munkák, hagyományos közzé tételének
módszerei mellett, a számítógépes prezentálást megtanítsa.
16.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika, Számítástechnika, Mozgóképkultúra és médiaismeret
16.3.Témakörök
16.3.1. A számítógépek szerkezeti felépítése 16 óra/16 óra
A tanulókkal megismerteti a számítógép alapvető szerkezeti egységeit. A hardver, a
számítógép fizikailag megfogható részeinek összessége. A számítógép működéséhez
alapvetőn hardver és szoftver szükséges, a kettő közötti kapcsolatot a „firmware” hozza
létre, ami a hardverekbe a gyártók által „beépített” szoftvernek tekinthető .A szoftver
alatt

az

elektronikus

adatfeldolgozó

berendezések

(például

számítógépek)

memóriájában elhelyezkedő, azokat működtető programokat értjük. A szoftvert az
különbözteti meg hardver-től, hogy egy programvezérelt berendezésnek a hardver az
egyedi, fizikai részét, míg a szoftver az általános, szellemi részét jelenti. A hardver az,
ami miatt két különálló gépből áll, a szoftver az, ami a két gépben egy és ugyanaz. A
hardver fizikai jellegénél fogva egyedi és megismételhetetlen, míg a szoftver éppen az
önmagával azonosan ismételhetőt, a tökéletesen másolhatót jelenti. A számítógép az
alábbi

egységekből

áll:

vezérlőegység,

memóriaegység,

aritmetikai-logikai

egység,bemenőegység és kimenőegység, számítási utasítások és szervezési utasítások.
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.

16.3.2. EDCL 2. m. Operációs rendszerek

16 óra/16 óra

A tantárgy tematikája az operációs, vagy műveleti rendszerek fejlődését és mai
működési lehetőségeinek

állapotát

öleli föl.

A

felhasználó

oldal gyakorlati

szemszögéből végig kíséri az operációs rendszerek fogalmát és struktúráját, logikáját
és működési mechanizmusát. Az operációs rendszereknek a szerkesztői, alkalmazói és
felhasználói felosztása szerint megkülönböztethetünk, hardvereseket, számítógép-építő
villamosmérnököket, (HW kezelése, tesztelése, stb.); rendszerprogramozókat, rendszer
menedzsereket (OS kezelése, fenntartása); operátorokat (OS kezelés, eszköz kezelés,
foglakozás a felhasználókkal); programozókat, beleértve szervezőket is (alkalmazások
készítése, stb.); mezei felhasználókat (alkalmazások futtatása, stb).
16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számitógép terem

16.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

1.1
1.2.
1.3.

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés

x

x

x

x

x
x
x

1.4.

házi feladat

x

1.5.

szemléltetés

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
számítógép projektor

számítógép projektor

16.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x
x
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

1.3.
1.4.
2.

2.1.

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

x

x

x

x

Munkafolyamat gyakorlása

x

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Képi információk körében
számítógép terem
szaktanterem

x

Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint
munkaállomással)
Számítógépek, monitorok
(tanulók létszáma szerint),
Fekete fehér lézer nyomtató
CF, SD, Micro SD
Kártyaolvasó Lapszkenner
Hálózat, Internet
hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD,
DVD, külső Hardware, pen
drive stb.) Vektor-, illetve
pixelgrafikus,- és 2D, 3D
mozgókép feldolgozó
programok

x
x
x

x
x

x
x

16.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel

17.Szoftverismeret

64óra/64 óra

17.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulókkal, a számítógép működésének gyakorlati alapjait ismerteti meg, hogy azok
a céljaiknak megfelelő módon tudják kezelni. Az utasításokat, illetve a számokat
majdnem minden modern számítógépbe kódolva, kettes számrendszerben táplálják
be. A kódolást azonban maga a gép végzi el a számjegynek megfelelő gomb
lenyomásakor. A kódolásnál a kód, amit kulcs útján állítanak elő, egy hozzárendelést
jelent a jelek, illetve jelsorok két csoportja között. Az utasításokat illetve a számokat
majdnem minden modern számítógépbe kódolva, kettes számrendszerben táplálják
be. A kódolást azonban maga a gép végzi el a számjegynek megfelelő gomb
lenyomásakor. A kódolásnál a kód, amit kulcs útján állítanak elő, egy hozzárendelést
jelent a jelek, illetve jelsorok két csoportja között. A bonyolult hálózat működés alapja
ez. Az alapismeret tanulók számára elsősorban a felhasználói programok működése
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és hatékony kezelése miatt fontos.
17.2. Kapcsolódó szakmai közismereti tartalmak
Matematika, Számítástechnika, Informatika
17.3. Témakörök
17.3.1. A számítógép szoftverek programnyelve típusai és rendeltetésük
10óra/10 óra
17.3.2. Szoftverismeret: operációs rendszerek, internet-használat, DTP
felhasználói programismeret
10 óra/10 óra
Ebben a tárgykörben a tanulók a felhasználói oldal, szakmájuk szemszögéből lényeges
programjait ismerik meg. Praktikusan a különböző programok gyakorlatias kezelői
oldala kap hangsúlyt, hogy a szövegszerkesztő, a képfeldolgozó a mozgókép
feldolgozó és 3D program utasítás rendszerét alkalmazni tudják. E téma taglalja a
különféle számítógép rendszerek leggyakoribb fajtáinak ismertetését az Amiga, az
IBM, az Apple Macintosh, a Microsoft és a Unix. Az Internet elterjed ismerete és
használata mindennapos. Fontos feladat, hogy a tanulók a honlapok és egyéb helyeken
megjelenő interaktív működő fórumok működését meg ismerjék és ilyeneket,
mozgókép és az animáció ismeretében létre is tudjanak hozni,

17. 3. 3.Szövegszerkesztő programok

10 óra/10 óra

A szövegek szerkesztésére több változat is rendelkezésre áll, az egyszerű „írógép”
funkción túl az igényesebb digitális nyomdai előkészítő szerkesztő grafikai
megoldásokra is alkalmas szoftverekig. Ezek ismerete a mindennapi munka része. E
témát járja körül a tananyag.
17.3.4. Vektorgrafikus programok

17 óra/17 óra

A matematikai vektorok szerint létrehozott betűk, ábrák vagy illusztrációk
képminősége tetszőleges nagyítást tesz lehetővé. Ezt az előnyét használják ki a gyakran
nyomdai grafikai szerkesztő felhasználásoknál. A szerkesztő programok zöme
általában a vektor és pixell grafikus megoldásokat egy programcsomagon belül kínálja
fel.
17.3.5. Pixelgrafikus programok

17 óra/17 óra

A képpontokból u.n. pixellekből álló kép, csak korlátok közt ad, elfogadható minőségű
képet, mert nagyításkor kép minősége romlik. A képszerkesztő programok a bevitt
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képek adatait digitálisan őrzik meg a memóriatárban. „Szkennelés” után, általában
ezeket a programokat használják fel a képek rajzok vagy digitálisan rögzített
fényképek feldolgozására. A bevitt képek manipulálására retusálásra átdolgozására
stb. a gyakorlatban sűrűn használt alkalmazás. A tanulók az álló és mozgóképek, u.n.
frame-jeit dolgozzák föl, munkájuk szükségletei szerint.
17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógép terem

17.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
17.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
Pont lebontása,
pontosítása)
számítógép projektor

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

1.1
1.2.
1.3.

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés

x

x

x

x

x
x
x

1.4.

házi feladat

x

1.5.

szemléltetés

x

x

x

számítógép projektor

17.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

Feladat megoldása

x
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x

Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint
munkaállomással)
Számítógépek, monitorok
(tanulók létszáma szerint),
Fekete fehér lézer nyomtató

CF, SD, Micro SD
Kártyaolvasó Lapszkenner
Hálózat, Internet
hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD,
DVD, külső Hardware, pen
drive stb.) Vektor-, illetve
pixelgrafikus,- és 2D, 3D
mozgókép feldolgozó
programok

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Képi információk körében
számítógép terem
szaktanterem

x
x
x

x
x

17.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
18. Grafika tipográfia

32óra/32 óra

18.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a tanulókkal az írás és a nyomtatott betűk hagyományvilágát és mai
alkalmazásának szabályait, módszereit, és technikáit. A számítógépi szövegszerkesztő
programok segítségével a szövegkezelés elméleti alapjait úgy, hogy azt felhasználói
szinten szakszerűen és gyakorlottan tudják alkalmazni.
18.2. Kapcsolódó közismereti szakmai tartalmak
Vizuális kultúra, Informatika

18.3. Témakörök
18.3.1. Betűtípusok betű stílusok, betű és kép

16 óra/16 óra

A tantárgy, a tipográfia a nyomtatott betűkkel foglalkozó szakma és művészeti ágat mutatja be.
Ennek értelmét és célját az íráskép megfelelő kialakítását a betűtípusok és betűcsaládok
megjelenésének törvényeit, szabályait ismerteti meg., Az egyszerre szép és olvasható, írott és
nyomtatott betűk és betűcsaládok jellegzetességeit.

18.3.2. EDCL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint

16 óra/16 óra

A betűkre vonatkozó szabályok, a hagyományokon és a mindenkori ízlésen alapulnak,
de folyamatosan változnak, újulnak. A betűkép alkotásának menetét, a folyamatos
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szöveg szerkesztési komponálás elveit és gyakorlatát mutatja be. A nyomtatott szöveg,
tördelési és a mozgóképi szakmában fontos grafikai, mozgásbeli lehetőségeit tárja a
diákok elé (Címek, feliratok,logók, szereplők, stáblisták stb).
18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
18.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott
oktatási

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

módszer neve

egyéni

csoport

osztály

x

x

x

x

1.1

megbeszélés

1.2

szemléltetés

1.3

projekt

x

1.4

kooperatív tanulás

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek

1.1

Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

2.

Csoportos munkaformák
körében

2.1

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

x

2.2

Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

3.

Gyakorlati munkavégzés
körében

3.1

Műveletek gyakorlása

Osztálykeret

(differenciálási módok)
Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

x

x

x
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Számítógép terem(tanulók létszáma szerint
munkaállomással)
Számítógépek, monitorok (tanulók létszáma
szerint), Fekete fehér lézer nyomtató CF, SD,

Micro SD Kártyaolvasó Lapszkenner
Hálózat, Internet hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD, DVD, külső
Hardware, pen drive stb.) Vektor-, illetve
pixelgrafikus,- és 2D, 3D mozgókép
feldolgozó programok

18.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

19. Képfeldolgozás

64 óra/64 óra

19.1 A tantárgy célja:
A képdigitalizálás, megfelelő igények szerinti a képfeldolgozás és képszerkesztés,
különféle módon, valamint formában való megismertetése. Ennek keretében a célnak
megfelelő kép eredeti képek bevitele, tárolása és felhasználás módjának és technikáinak
taglalása. További cél, a kész álló vagy mozgó képanyag finomabb feldolgozása és
megkívánt elgondolás szerinti nyomdai, illetve mozgóképi összeszerkesztése.
19.2 Kapcsolódó közismereti szakmai tartalmak:
Informatika, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret
19.3.Témakörök
19.3.1 Kép eredetik fajtái, digitalizálása

32 óra/32 óra

Fényképek, rajzok, bevitelének, digitalizálásának (u.n. „szkennelés”) technikai
folyamata, rögzítése és tárolása (archiválása) a számítógép memóriában. A megfelelő
képfeldolgozó program kínálta lehetőségek szerint, (pl. Photoshop) a képeken
különféle elgondolt manipulációk végrehajtása (képek átméretezése, javítása,
retusálása, torzítása, átszínezése, és különféle felületi hatások megjelenítése stb
19.3.2. EDCL Képszerkesztés

32óra/32óra

A képszerkesztés az álló és mozgó kép átdolgozásának finomabb módszereit és
technikáit ismerteti. A bevitt képek rajzok vagy mozgóképi frame-ek manipulálását
gyakoroltatja. Két nagy irányban, egyrészt a nyomdai, másrészt a virtuálisan
alkalmazott (pl. Weblapkon) vagy mozgóképeken megjelenő képanyag megjelenésének
kívánalmai és lehetőségei szerint.
19.4. A képzés javasolt helyszíne
Számítógépterem
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19.5. Módszertani ajánlások
19.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1
1.2.
1.3.

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés

1.4.

házi feladat

1.5.

szemléltetés

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Számítógép projektor

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x

Számítógép

x

Számítógép projektor

x

19.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

2.1.

Leírás készítése

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Képi információk körében
számítógép terem
szaktanterem

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

x

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

x

Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint
munkaállomással)
Számítógépek, monitorok
(tanulók létszáma szerint),
Fekete fehér lézer nyomtató
CF, SD, Micro SD
Kártyaolvasó Lapszkenner
Hálózat, Internet
hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD,
DVD, külső Hardware, pen
drive stb.) Vektor-, illetve
pixelgrafikus,- és 2D, 3D
mozgókép feldolgozó
programok
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x

x

x
x

x
x

19.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

20. Prezentáció

16 óra/16 óra

20.1. A tantárgy tanításának célja:
A prezentáció, vagyis a bemutatás valamilyen komplex munka, egy sokoldalú
tevékenység reprezentatív előadásmódját, különféle lehetőségeit és módjait ismerteti
meg. Ez a tervezéssel kezdődik, hogy mit kívánunk bemutatni. Elvont gondolatot,
munkafolyamatot, képet, plasztikát, filmet, animációt, vagy bármit. A prezentálás
külső grafikai hangulati esztétikai megjelenése, külleme, amit a bemutatni kívánt
anyagunk megenged. A tartalmat kell megszervezni és bevinni a programba, hogy az
sorrend szerint jelenjen meg a bemutatáskor. Képeket, animációkat, nyomtatott
szövegeket, hangokat, zörejeket és zenét tehetünk hatásosan egymás mellé. A tantárgy
ezeket a különféle bemutatási formákat ismerteti. A prezentáció tantárgy keretében a
tanulók megismerik a saját munkák
Bemutatásának, valamennyi módszerét és technikáját. Az élő szóban, műleírásban, a
manuális rajzi, színbeli, plasztikai és a digitális technikával létrehozott saját munkák
előadását és látványelemekből álló komplex bemutatását. Ötletek, elképzelések,
változatok, vázlatok, kidolgozott figuráinak és háttérterveknek, forgatókönyveknek,
álló képi és hanganyaggal kiegészített mozgó story-board-oknak, technikai folyamatok,
munka szervezésének és sorrendjeinek leírásnak, a kész produkció bemutatásának a
formáit és módjait. A saját munkák installálásának módjait kiállításokon, bemutatókon
és egyéb fórumokon.
20.2 Kapcsolódó közismereti szakmai tartalmak
Matematika, Számítástechnika, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret,
Informatika
20.3. Témakörök
20.3.1. Írott és digitális dokumentáció

8óra/8óra

Az elkészült vagy tervbe vett, művészeti, szakmai, elméleti- és gyakorlati munkáknak
sokféle írott, hivatalos jogi, gazdasági, képi, hanganyagbeli, mozgóképi és tárgyi
dokumentuma létezik. A témakör tananyaga, a heterogén szerkezetű dokumentumok
rendszerezésének, tárolásának, visszakeresésének és alkalmankénti bemutatásának
praktikus szempontjait, módszereit foglalja össze.
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20.3.2. A digitális prezentáció lehetőségei

8óra/8óra

A Prezentáció digitális technikáknak több formája van egyik, amikor prezentáló
személyes, jelen van, ez a direkt. Másik eset, amikor a prezentáló fizikailag nagyon
távol van, de közvetlen egyidejű konzultatív és képi kapcsolatban áll rendelkezésre. Az
előző két esetben, előnyös, hogy van azonnali és többoldalú reagálásra lehetőség. Az
indirekt prezentáció esetében ez későbbre tolódik, amikor a prezentáló személyesen
egyáltalán nincs jelen (legfeljebb a képviselője), de az előre rögzített interaktív képi és
verbális kiegészítésekkel maga ismerteti, magyarázhatja a bemutatást. A tantárgy a
prezentáció módszereit és lehetőségeit magyarázza.
20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógép terem,
20.5. Módszertani ajánlások

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, (ajánlás
Alkalmazott
oktatási
Sorszám módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

1.1

magyarázat

x

1.2

kiselőadás

x

1.3

megbeszélés

x

1.4

vita

x

1.5

szemléltetés

1.6

projekt

x

1.7

kooperatív
tanulás

x

1.8

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

x
x

Projektor ,számítógép terem
Saját munka, vagy adott
tématika prezentálása

x

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek,
tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.

Információ feldolgozó
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2.1.

tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

x
x
x
x

Prezentáció önálló készítése,

x

Számítógép

x

x

programok
Munkaasztal (helyi
célmegvilágítással, a
tanulók létszáma és a
feladat (szerint)
Fiókos rajzlap tároló
szekrény
Rajz, festék, és egyéb
segédeszközöket, illetve
anyagokat tároló szekrény
Asztali papírvágó táblaolló

Manuális installáció készítése

3.
3.1.

Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint
munkaállomással)
Számítógépek, monitorok
(tanulók létszáma szerint),
Fekete fehér lézer nyomtató
CF, SD, Micro SD
Kártyaolvasó Lapszkenner
Hálózat, Internet
hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD,
DVD, külső Hardware, pen
drive stb.) Vektor-, illetve
pixelgrafikus,- és 2D, 3D
mozgókép feldolgozó

Képi információk körében
Kép és tipográfiai elemzés

x

x

Projektor

20.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a)
pontja szerinti értékeléssel.
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A
10660-12 azonosító számú
Szaktörténet és munkakörnyezet
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

108

10660-12

Szaktörténet és

munkakörnyezet

termet

számítógépeket

Felszerelésekről

eszközökről
109

FELADATOK

Alkotó műhelyeket:

biztosít
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Hang és kép szinkron alkalmazás

zene, zörej,hangeffektusok).

Hangtechnika alkalmazása (beszéd,

Kültéri megvilágítások

Műtermi világítások

Digitális animációs technikák

animáció

Homok animáció, gyurmafilm és báb

Sík animációk

használata

Lámpafajták és segédberendezések

és kezelésük

Kamerafajták, objektívek, fényszűrők

Montázs

A mozgóképi idő és tempó

Környezet atmoszféra hangulat

tervezése

Szereplők, mozgások, karakterek

Kép és mozgókép elemzés

Stílusok, korok, művek alkotók
műfajok

Mozgókép történet, mozgóképi

A 10660-12 azonosító számú Szaktörténet és munkakörnyezet megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
Mozgókép- történet, Kamera ismeret Animáció tipusok
Fölvételi
Digitális
műfajok
stúdió-világítás
hang- és
technika
képrögzítés

gondoskodik
Rajz, festő és
plasztikus
feldolgozóeszközöke
t, nyers- és

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

segédanyagokat
szerez be és alkalmaz
Kamerák, statívok,
világítóeszközök
üzemképes
állapotáról
gondoskodik
Stiftes átvilágító- és
tárgyasztalt szerez be
Szükséges
adathordozókat és

x

x

x

x

x

x

rögzítőket biztosít
Beszerzi aszükséges
adathordozókat és

x

rögzítőket
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Szinopszist tervez és
készít
Forgatókönyvet
tervez és készít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Színterveket készít,

x

atmoszférát teremt

x

Sík-, és plasztikus
figurákat,

x

karaktereket tervez,
kivitelez
Figurákhoz jellemző
gesztusokat,

x

mozdulatokat tervez,

x

kivitelez
Műfaj szerint sík és
plasztikus háttereket

x

x

tervez, kivitelez

SZAKMAI ISMERETEK
x

x

x

x
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Mozgóképi műfajok
Stílusok, korok,
művek és alkotók

x

Kép és mozgókép
elemzés
Képkivágások,
plánok, nézőpontok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szereplők,
mozgások,

x

x

x

x

x

karakterek tervezése
Megvilágítottság,
fényhatások

x

x

x

x

x

Lámpafajták, derítők,
fénymérők és

x

x

állványok
Környezet
atmoszféra hangulat
A mozgóképi idő és

x
x

x
112

tempó
Montázs
A mozgóképi közlés
dramaturgiája
Forgatókönyv,
storyboard, animatik

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tervezés írásban,
képben, térben és

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

hangban
Mozgókép és
animáció készítése
Stop motion

x

x

technikák
Vegyes technikájú
mozgóképek

x

x

x

x

x

x

Kamerafajták,
objektívek,

x

x

fényszűrők és
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x

x

x

kezelésük
Lámpafajták és
segédberendezések

x

x

x

x

x

x

x

használata
Hangtechnika
alkalmazása (beszéd,
zene, zörej,
hangeffektusok)
Hang és kép

x

szinkron alkalmazás
Képrögzítők
adathordozók
Digitális technikák

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Az egyéni rajzi
plasztikai és a stúdió

x

x

kialakítása
Az egyéni
számítógépes
feldolgozó és
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eszközpark
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Mozgókép
feldolgozó
programok (Adobe

x

x

x

x

Premiere, After
Effects)
Animációs jelképek
értelmezése és

x

x

x

x

x

készítése
Műtermi rajzi,
plasztikai, valamint
háttérmakett készítő
eszközök,
felszerelések és
kisgépek kezelése,
használata
Műtermi és kültéri
kamerák, objektívek,

x

x

világítóberendezések
, valamint azok
115

x

x

x

adathordozóinak
használata
Számítógép és
perifériái (tipográfiai,
vektor és
pixelgrafikus álló- és
mozgóképrajzoló,
alkotó,

x

x

x

feldolgozó
programok, 3Danimációs és vágó
programok)
használata

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Térlátás

x

x

Kreativitás,
ötletgazdagság

Fejlődőképesség
önfejleesztés

x

Intenzív munkavégzés
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x

x

x

x

x

Stabil kéztartás

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Empatikus készség
Motiválhatóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Irányíthatóság

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Tervezési készsés

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

Szaktörténeti és munka környezeti ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök
Modul összóraszám: 160 óra
21. Mozgókép- történet, -műfajok

48 óra/48 óra

21.1. A tantárgy tanításának célja:
A mozgókép története igen korán, a camera obscurával kezdődött, és sok más optikai
lelemény előzte meg. A XIX sz.-i stroboszkópok, az álló képsorozat optikai
mozgatásával, hozta létre az első, mozgás illúzióját adó mozgó képeket. A mozgó
film kezdetei a Lumiere testvérek nevéhez fűződik. Az igazi fejlődés a XX. sz. elejére
esik. A nemzetközileg jelentős stúdiók, ekkor alakultak, Walt Disney az animáció
egyik első nagy alkotója. A magyar film és animáció kezdetei, a II. világháborút
megelőző évekre esik, a sikert Macskássy Gyula fémjelzi. A háború után az 50-es
években alakult meg a Pannónia Stúdió, ahol megkezdődött a rajz filmgyártás. Az itt
alkotó sikeres rajzfilmeseknek hosszú a névsora. Az 1970-es években indult a
Kecskemét-film. A tantárgy az animáció történetét mutatja be, egészen a mai hazai és
külföldi törekvésekkel és neves alkotókkal együtt. Kitér a nagyfilm- és animációs
stúdiók művészeti technikai és gazdasági felépítésének, működésiének területére is
épp úgy, mint a mai korszerű számítógép lehetőségét kiaknázó egyéni animációs
műterem szerkezetére, felépítésére. A téma része a technikai felszereltség
történetének és fejlődésének áttekintése.
A téma keretében történik az animációs műfajok és stílusok részletes kifejtése a rajz és
bábfilm, a tárgy a plasztikus, gyurma, vagy vegyes animációk. (A stop motion
technika síkban.) A különféle típusok célszerű alkalmazásának ismerete, tervezése,
előkészítése, a megvalósítás rajzban, műteremben, műhelyben illetve az üzemszerű
gyártás műveletfolyamatai. Világító asztal fölött homok vagy egyéb por fázisonként
(stop motion) és direkt fölvételeiből összefűzött animáció, gyorsított film. A stop
motion technika térben. Gyurma, agyag, báb animáció vagy térbeli tárgy animáció
épített vagy sík háttérrel. A különféle típusok célszerű alkalmazásának ismerete,
tervezése, előkészítése, a megvalósítás rajzban, plasztikában műteremben,
műhelyben. A tantárgyak a mozgókép legfontosabb szellemi esztétikai
mozgatórugóit ismertetik meg és járják körül,
21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Művészetek, dráma és tánc
21.3. Témakörök
21.3.1. Mozgókép történet, mozgóképi műfajok
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12 óra/12 óra

A bemutatott első filmtől keltezzük a mozi születését. (1880. Roundhayi kerti
jelenet). A Pathe fivérek, kinematográf építéssel és forgalmazással foglalkoztak és a
Lumiere testvérek filmjeit is ők mutatták be. Jövedelmükből, hatalmas stúdió
birodalmat hoztak létre. A híradókat gyártó Leon Gaumont volt csak versenytársuk.
A némafilmek kora a XX. század elején virágzott. A film hangot, először 1904 ben
kapott, de Oscar Mester német producer a némafilmet egy külön készülékkel
szinkron hanggal tette elevenné. Az igazi hangosfilm, 1922-ben Benedict Engel, Hans
Voigt és Joseph Massolle találmányaként, Németországban indult el. A színes film
kezdete, 1902 Edward Turner szabadalma alapján. 1907-ben a Lumiere-ék, autokróm
eljárással színt adtak a filmnek. Az első igazi színes film Az USA-ban,az u.n.
„technikolor” eljárással készült el.
A tanulók archív film példákon bemutatva ismerik meg a színes film a filmhang
fejlődését és mai korszerű technikáját.
21.3.2. Stílusok, korok, művek alkotók

12 óra/12 óra

A tantárgy keretében néhány jellemzőbb példa bemutatásán keresztül a különféle
film műfajokat, alkotásokat és alkotóit. A játékfilmek és az animációs filmek
stílusvilágát és jellemzőiket.
21.3.3. Kép és mozgóképelemzés

6 óra/6 óra

A téma a mozgóképelemzés szempontjait tekinti át. A gondolati tartalmat és, az
esztétikai minőséget elemezve. Mik a „film nyelv”sajátosságai. Mi célból milyen
szándékkal és milyen mondanivalóval, mikor és hogyan tükrözi korát. Milyen a
cselekmény dramaturgiája. A gondolati képi mozgásbeli tempója és a hangbeli
összhangja.
21.3.4. Szereplők, mozgások, karakterek

6 óra/6 óra

A szereplők külső és belső tulajdonságainak összhangja milyen módon és milyen
eszközök segítségével hozhatók létre. Az animációban és a játékfilmben a szereplők,
habitusa szerinti karakterjegyek mozgások, gesztusok, viseletek, rekvizitumok stb.
és milyen audiovízuális eszközökkel állíthatók össze.
21.3.5. Környezet, atmoszféra, hangulat

6 óra/6 óra

Különböző színek hogyan hatnak egymásra, a szereplőkre, a térre. A kamerában, a
rajzban, hogyan jeleníthető meg, egy kifejezendő hangulat a színek és a különböző
hangok, zörejek felhasználásával. Hideg, meleg, meghitt-idegen benyomás keltése
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álló-

és

mozgóképben

plánokkal,

nézőpontokkal,

fényviszonyokkal

és

hanghatásokkal
21.3.6. A mozgóképi idő és tempó
Az

időábrázolás

lehetőségei,

6 óra/6 óra

kliséi.

A

klasszikus

amerikai,

illetve

egyéb

időábrázolási eszközök. Életút ábrázolása 1 perctől-120 percig. Időábrázolás
egyszerű feliratozással, színekkel és hangokkal.
21.3.7. Montázs

6 óra/6 óra

Az elkészült film vágása, a jelenetek összeállítása, sorrendbe rakása. Egy-egy
jelenetről több felvételt készítenek, és az ún. „muszterolás” során válogatják ki ezek
közül a legmegfelelőbbet. Ezután következik a durvavágás, majd a finomvágás,
amely meghatározza a film végleges formáját, ritmusát. Erősítheti a művészi hatást
pl. a beállítások hosszának szabályozásával, a képsíkok felcserélésével, tehát a
képsorok művészi szerkesztésével, ami a film egyik legjelentősebb kifejezőeszköze.
A montázs fajták közül jelentős a narratív montázs. Ekkor a képek a történés, a
montázscselekmény logikai és időrendi sorrendjében követik egymást. A képsor
szerkesztés másik lényeges fajtája az expresszív montázs. Ez a szerkesztési mód a
képek

különleges

összekapcsolását

jelenti,

célja,

hogy

gondolattársításokra

ösztönözze a nézőt. Szergej Mihajlovics Eizenstein, a nagy szovjet filmrendező egyik
elméleti munkájában kifejtette, hogy a filmen 1+1 = 3, tehát két kép egy harmadikat
idézhet fel a nézőben. A mozgó kamera megjelenése egy időre háttérbe szorította a
montázst, ugyanis segítségével egy új szerkesztési mód született meg: a belső vágás.
21.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógép terem, műterem, műhely
21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
elbeszélés

csoport

osztály
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
projektor

1.3.

megbeszélés

1.4.

házi feladat

1.5.

szemléltetés

x
x
x

projektor

21.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

Osztálykeret

x

1.3.

x

1.4.

Információk önálló rendszerezése

x

2.1.

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

2.

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Projeltor
Flip chart tábla rajz
animációhoz, tervezéshez
(filcekkel, szivaccsal)
Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint
munkaállomással)
Számítógépek, monitorok
(tanulók létszáma szerint),

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése

x

Gyakorlati feladat önálló megoldása

Kamera és világítás technikai
gyakorlatok

Hangtechnikai gyakorlat
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x

Fekete fehér lézer nyomtató
CF, SD, Micro SD
Kártyaolvasó
Flip chart tábla rajz
animációhoz, tervezéshez
(filcekkel, szivaccsal)
Digitális rajztáblák (5-7 db)
Fényképezőgépek- és
mozgóképrögzítő kamerák,
objektívek
Fénymérők
Kamera rögzítő állványok
Statívok
Elektromos elosztók
Fehérfényű lámpák
Spot lámpák
Derítők
Green/blue háttér
Tárgyasztal
Trükk-felvételi háttér
terepasztal
Hangfelvevő és keverő
berendezés
Eszköz, illetve anyagtároló
szekrények

Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint
munkaállomással)
Számítógépek, monitorok
(tanulók létszáma szerint),
Vektor-, illetve
pixelgrafikus,- és 2D, 3D
mozgókép feldolgozó
programok
Hálózat, Internet
hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD,
DVD, külső Hardware, pen
drive stb.)

Fölvételek feldolgozása

3.
3.1.
4.

4.1.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Képi információk körében

x

számítógép terem

x

x

x

Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint
munkaállomással)
Számítógépek, monitorok
(tanulók létszáma szerint),
Vektor-, illetve
pixelgrafikus,- és 2D, 3D
mozgókép feldolgozó
programok
Hálózat, Internet
hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD,
DVD, külső Hardware, pen
drive stb.)

21.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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22.1.Kamera ismeret

16 óra/16 óra

22.1. A tantárgy tanításának a célja
A Különböző felépítésű hagyományos film, analóg és digitális kamerák
felépítése, működésmódja és kezelése. A kamerába épített vagy hozzá
illeszthető objektívek és fényszűrők fajtái, tulajdonságai és
alkalmazásmódjai. A kamerák alkalmazásmódjai műteremben, stúdióban
és külső fölvételi körülmények közt (stabil, mozgó és távirányított kamera
mozgatások). E tantárgy ismerteti mindazon világítástechnikai eszközt
valamint azok célszerű alkalmazásmódját amelyek az operatőri munkában
alapvetően szükségesek.
22.2. Kapcsolódó közismereti szakmai tartalmak
Művészetek –Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Informatika
22.3. Témakörök
22.3.1. Kamerafajták, objektívek, fényszűrők és kezelésük

8 óra/8 óra

A hagyományos profi filmkamerák és a hozzátartozó objektívek jellegzetes típusai és
teljesítménye.(beépített fénymérők hangfelvevők stb.) Fix vagy mobil állványos
animáció rögzítő trükk-asztali kamerák. Az analóg, stúdió videó kamerák típusai és
teljesítménye és animációs szerepük. A jelenleg korszerű digitális kamerák fajtái
típusai teljesítménye és technikai lehetőségei. (extrém kamera-alkalmazások).
Kameramozgatás módok: kézben, állványon, kocsin, darun, drónon, stb, közvetlen
vezérelt, vagy automata távvezérelt működéssel.
22.3.2. Lámpafajták és segédberendezések használata

8óra/8 óra

A főfény, szórt fény, cél-világítás, él fény, derítés fogalma és alkalmazásának formái,
lehetőségei. Lámpák erősségei, színezett fóliák, csipeszek, hőálló fény-maszkok
használata álló és mozgóképi felvételeknél. Fehéregyensúly beállítás és mérés
hagyományos mérővel, illetve digitális képrögzítő gépeknél.
22.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Stúdió műterem
22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1
1.2.
1.3.

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés

1.4.

házi feladat

1.5.

szemléltetés

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
projektor

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x

x
x

projektor

22.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2.1.

3.
3.1.
4.
4.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

Kamera és világítás technikai
gyakorlatok

x

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Képi információk körében
számítógép terem

x

x
x
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x

Fényképezőgépek- és
mozgóképrögzítő kamerák,
objektívek
Fénymérők
Kamera rögzítő állványok
Statívok
Elektromos elosztók
Fehérfényű lámpák
Spot lámpák
Derítők
Green/blue háttér
Tárgyasztal
Trükk-felvételi háttér

4.2.

szaktanterem

x

x

22.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

23.Animáció típusok

32óra/32óra

23.1 A tantárgy tanításának célja:
A különféle animáció típusok műfaj, mondanivaló, bemutatás mód és a technikai
előállítás szerinti ismertetése. A különböző animációs módok részletes ismertetése
kisebb nagyobb példákon és gyakorlatokon keresztül. Műfajismeret.
23.2. Kapcsolódó közismereti szakmai tartalmak
Művészetek – Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és
médiaismeret, Informatika
23.3.Témakörök
23.3.1 Sík animációk

10 óra/10 óra

Digitális és hagyományos rajzfilm, festményfilm, fél plasztikus, gyurma, tárgy vagy vegyes
animációk. A különféle típusok célszerű alkalmazásának ismerete, tervezése, előkészítése, a
megvalósítás rajzban, műteremben, műhelyben illetve az üzemszerű gyártás
műveletfolyamataiban. Hagyományos rajzfilmtípusok, festményfilm,és vegyes

technikák. Fél plasztikus, gyurma, tárgy, báb, élő szereplős valós vagy pixillált
mozgással, vegyes technikájú és virtuális 3D animáció animációk.
23.3.2. Homok animáció, gyurmafilm és báb-animáció

10óra/10 óra

Világító asztal fölött homok vagy egyéb árnyékot adó por fázisonként és direkt
fölvételeiből összeállított animáció. Festményfilm, gyurma vagy agyag film. Báb és
tárgy animációk élő valóságos, épített vagy virtuális háttérrel. A különféle animációk
technikai előkészítése, a kellékek vagy hátterek anyagainak, megmunkálásának és
építésének, műhely munka menetei. A műterem vagy szabad tér szakszerű
előkészítése a fölvételekhez
23.3.3. Digitális animációs technikák

12 óra/12 óra
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A számítógép különféle programjaiban virtuálisan létrehozott animációk műfajának és
alkotó technikájának a megismertetése.

23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógépterem, stúdió műterem, műhely

23.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
23.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1
1.2.
1.3.

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés

1.4.

házi feladat

1.5.

szemléltetés

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
projektor

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x

x
x

projektor

23.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2.1.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

x
x
x
x

Leírás készítése

x
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x

Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint
munkaállomással)
Számítógépek, monitorok
(tanulók létszáma szerint),

Vektor-, illetve
pixelgrafikus,- és 2D, 3D
mozgókép feldolgozó
programok
Hálózat, Internet
hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD,
DVD, külső Hardware, pen
drive stb.)
Munkaasztal (helyi
célmegvilágítással, a
tanulók létszáma és a
feladat (szerint)
Székek (tanulók létszáma
szerint)
Átvilágító asztalok és
stiftek (tanulók létszáma
szerint)
Rajztáblák
Rajz, festék, és egyéb
segédeszközöket, illetve
anyagokat tároló szekrény
Fiókos rajzlap tároló
szekrény
Papírlyukasztó (stiftekhez)
Asztali papírvágó táblaolló
Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint
munkaállomással)
Számítógépek, monitorok
(tanulók létszáma szerint),
Vektor-, illetve
pixelgrafikus,- és 2D, 3D
mozgókép feldolgozó
programok
Hálózat, Internet
hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD,
DVD, külső Hardware, pen
drive stb

Sík animáció készítése

Digitális animáció készítése

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Képi információk körében
számítógép terem
szaktanterem

x
x
x

x
x

23.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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24. Fölvételi stúdióvilágítás technika

32 óra/32óra

24.1. A tantárgy tanításának célja
A stúdiók világítástechnikai berendezéseinek fajtái alkalmazásai és kezelésmódja.
A különféle megvilágítási módokhoz használt világítóberendezések alkalmazási
céljai és a berendezések működtetése. A reflektorok a lámpák fajtái a fényerősség a
színhőmérséklet mérése és szabályozása. Lámpatípusok, derítők, statívok. Tűz-,
egészségbiztonság, (érintésvédelem) és környezetvédelem.

24.2. Kapcsolódó közismereti szakmai tartalmak
Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Informatika

24.3.Témakörök

24.3.1. Műtermi világítások

16 óra/16 óra

Műtermi világító berendezések, reflektorok szórt fényű lámpák, spot lámpák és
derítők használatának valamint célszerű alkalmazásának elméleti és gyakorlati
ismerete.
24.3.2. Kültéri megvilágítások

16 óra/16 óra

Kültéri világító berendezések használatának és célszerű alkalmazásának ismerete.
Tervezés természetes fényekkel. A természetes fények ismerete és tudatos
használata.
24.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

24.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
24.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
elbeszélés

csoport

osztály
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
projektor

1.3.

megbeszélés

1.4.

házi feladat

1.5.

szemléltetés

x
x
x

projektor

24.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Képi információk körében
számítógép terem
szaktanterem

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

24.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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25. Digitális hang- és képrögzítés

64 óra/64óra

25.1 A tantárgy tanításának célja
A Digitális hang és képrögzítő technikai eszközök, berendezések típusai, fajtái és
alkalmazásai, valamint kezelésmódjuk ismertetése. Az eszközök és berendezések
szakszerű használatának gyakorlata.
25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Vizuális kultúra, Informatika, Vizuális kultúra, Informatika, Ének-zene, Dráma és
tánc
25.3. Témakörök
25.3.1. Hangtechnika alkalmazása (beszéd, zene, zörej,hangeffektusok).
32 óra/32óra
A mozgóképgyártás, az animáció és a hangtechnika területe dramaturgiai és
technikai vonatkozásban szorosan összefügg. Az animáció előre és utólag is
alkalmazza, rendezi képe mellé a kívánt hangi anyagot. A Hangarchívumra és az
előre megrendelt, vagy fölvett anyagra támaszkodik. A felvett képi anyagot
tudatosan erősíti, támasztja alá a hangi sávval, vagy alapból, arra tervez. A hang
lehet zene, zörej, beszéd. amit a tanulók megalkotnak, vagy felhasználnak meglévő
szabad forrásból. A tantárgy, fajsúlyos eleme a hangok világára való érzékenység
plántálása a tanulókba, mert a hangkultúra és zenei műveltség, része a szakmának.
25.3.2. Hang és képszinkron, alkalmazás

32 óra/32óra

A mai mozgóképi műfajok mindegyikében a kép és a hang együtthatásának igen
komoly művészeti és dramaturgiai szerepe van. E tantárgy elsősorban a digitális kép
és hangrögzítésnek, azt a technikai eszközrendszerét tárgyalja, amik a kisebb vagy
nagyobb mozgóképi stúdiókban általánosak. A tananyag célja, hogy a tanulók ezek
rendeltetését, működését és kezelésének gyakorlatát elsajátítsák és napi feladataikba
integrálva gyakorolják.
25.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmai számítógép terem, stúdió, műterem, báb és díszletműhely
25.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
25.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, (ajánlás
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Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vizuális szemléltetés, vetítés

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

osztály

x

x
x
x
x

x
x

projektor

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Világítástechnikai gyakorlat az oktatást végző, intézményben. Látogatás TV, és
filmstúdióban, valamint a színházi (bábszínházi) világítástechnikák működési
rendjének megismerésére.

2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Díszletek bábok kellékek készítése

3.
3.1.

Képi információk körében
Műalkotások elemzése

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x

x

x

projektor

25.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10588-12 azonosító számú
Tervezés és technológia
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Mozgókép történet

Műtermi és stúdió fölvételek

Külső szabad téri felvételek

Képkivágások, plánok, nézőpontok

Vegyes technikájú animációk

Stop motion technikák

10588-12 Tervezés
és technológia

Fölvétel technikák

Mozgókép és animáció készítése

Forgatókönyv, story board, animatik

Tervezés írásban, képben, térben és hangban

Tervezés és technológia

FELADATOK
TERVEZÉS KOMPETENCIA-CSOPORT
Folyamatosan bővíti
szakmatörténeti
ismereteit

x

Szakmatörténeti
x
ismereteit alkalmazza a
tervezési munkájában

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

Szakmatörténeti
ismereteit alkalmazza
szakmai kivitelezési
munkájában

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kialakítja, karbantartja
x
és bemutatja portfólióját

x

x

Feladatait egyéni,
kreatív módon közelíti
meg
Önállóan értelmezi,
meghatározza a
feladatot
Forrásanyagot
információt gyűjt,
inspirációt keres a
munkához, koncepciót
alakít ki
Tervet, vázlatot,
makettet, vagy 3D
digitális modellt készít
Manuális eszközökkel
prezentációt készít

Digitális és egyéb
elektronikus
eszközökkel
x
dokumentál, archivál, és
prezentációt készít,
bemutat
Munkafolyamatot
tervez, időbeni
ütemezést készít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Pályázatokon indul,
vagy kiállításokon vesz
részt

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TECHNOLÓGIAI KOMPETENCIA-CSOPORT
Folyamatosan bővíti
szakelmélet ismereteit
Szakelmélet ismereteit
alkalmazza a tervezési
munkában

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

xx

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Szakelméleti ismereteit
x
alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Kialakítja és fenntartja a
szakmai munkához
x
szükséges
eszközrendszert
Alkalmazza szakmája
legfontosabb
alapanyagait és
segédanyagait

x

Technológiai- és
anyagkísérleteket végez
Technikai, technológiai
eszközrendszerét
szakmai feladataiban
alkalmazza

X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

TULAJDONSÁGPROFIL
Az információgyűjtés
menete, formái

x

x
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A probléma vagy
feladat
meghatározásának
módjai, menete
Motívumkeresés,
gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok
készítése hagyományos
és számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk
anyagainak elkészítése,
összeállítása
Tanulmányrajzok
alapján, vizuális
memóriájára, belső
látására támaszkodva
kreatív tervek készítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Látvány egyszerű
lerajzolását meghaladó x
ábrázolási formák,
átlényegítés, absztrakció
A feladatnak a plasztikai
célnak megfelelő
x
anyagok megválasztása
és kreatív használata
Vizuális jelek,
szimbólumok,
x
egyértelmű
következetes használata
(pl.: magyarázó, közlő

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X
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x

rajzon)
Tipográfiai
alapismeretek és
alkalmazásuk

x

x

x

Szaktörténeti ismeretek

x

x

x

Szakismeret

x

x

x

Szakműhely, műterem
kialakításának,
működtetésének és
fenntartásának
alapismeretek
Szakmai kivitelező
eszközök alapismerete
Alapanyagok,
segédanyagok
felhasználási
alkalmazás módjai

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és
elektronikus
prezentáció

x

x

x

X

x

Szakrajz olvasása
értelmezése

x

x

x

X

x

Szakmai rajz készítése

x

x

x

X

x

x

x

X

Szakműhely vagy
műterem szakszerű
használata

x
x

x

x
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x

Kivitelező eszközök,
technikák szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok,
segédanyagok
szakszerű felhasználása

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesseég

x

x

x

X

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési
készség

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Problémaelemzés, feltárás

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gyakorlatias
feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kreativitás,
ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tervezés és technológia megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök
összóraszám 75 óra
26. Kreatív tervezés

32 óra/32 óra

26.1. A tantárgy tanításának célja:
Az alkotói munka számos háttér ismerete a tervezés alapfeltétele. A szubjektív
gondolat megvalósításának útja a tervezés és a kivitelezés szabályainak és lépéseinek
ismerete. A tantárgy keretében a tanulók e témakörben megismerik a szakma
számos szakmai korlátozó és segítő feltételét, amelyek közt konkrét munkájukat
megvalósíthatják. A szakmatörténeti műfaji ismeretek szabályai úgy a tervezés, mint
a kivitelezés terén körülhatárolják az alkotás folyamatát. Ezek helyes értelmezésén
alapul a saját animációs ötlet és gondolat kifejezése. Az információk és
forrásanyagok a tervezési folyamatot segítik. A kialakult koncepció alapján
tervezhető az előkészítés és kivitelezés folyamata, a munkák sorrendjének és a
technikai lépéseinek megszervezése. Anyagok, eszközök, szereplők, felvételi
helyszínek, kamera- hang- és világítás technika, vagy a digitálisan létrehozott
virtuális
szereplők,
illetve
azok
környezetének
időben
behatárolt
munkafolyamatainak biztosítása. Ez a tervezési folyamat, két feltételrendszer közt
alakítható ki: egyrészt a saját műteremben, másrészt stúdióban. Az első esetben az
alkotónak kell a szükséges tárgyi, technikai és egyéb feltételeket megteremteni,
biztosítani és szervezni. A stúdiókban élni vagy alkalmazkodni kell tudni az ott
meglevő személyi, technikai háttérrendelkezésre álló feltételekhez. A tantárgy az e
közegben való tájékozódást és a hatékony munka, helyes módszereit és
kommunikációs formáit adja át a tanulóknak.
26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és
médiaismeret
26.3. Témakörök
26.3.1. Forgatókönyv, storyboard, animatik

6 óra/6 óra

A forgatókönyv, írásban, a „storyboard” képben, az „animatik” pedig mozgóképben
és hanggal együtt rögzíti valamilyen film vagy animáció tervét. A tanulók saját leírt
és képben megjelenített gondolatainak formáit és technikáit gyakorolják, hogy
képessé váljanak saját elképzeléseik megvalósítására. Ez segíti az alkotói folyamatot,
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akár stábban, akár egyedül kívánja megvalósítani munkáját. Ezek készítési
menetének tudását sajátítja el a tanulók.
26.3.2. Tervezés, írásban, képben, térben és hangban 6 óra/6 óra
Létrehoznak írott terveket, síkban, térben, hangban vázlatokat, hogy az elkészítendő
munka folyamatát ezzel megkönnyítse. A térbeli tervezés során végleges háttereket,
díszleteket, kellékeket, színpadi képet tud készíteni.
26.3.3. Mozgókép és animáció készítése

8óra/8 óra

A szakmatörténeti ismeretek és a technikai fogalmak ötvözése során, létre tud hozni
önálló mozgóképet, animációt. Kezelni tudja azt, mint saját produktumát, vágja,
hanggal látja el. Következetesen tartja be a tervezési lépéseket és módszereket.
26.3.4. Stop motion technikák

6 óra/6 óra

Ismerteti a különböző kockáról-kockára való felvételi technikákat, hogy a tanulók
tudatosan legyenek képesek alkalmazni a tervezésében, a célnak, feladatának
legjobban megfelelően.
26.3.5. Vegyes technikájú animációk

6 óra/6 óra

Variálni tudja a tanult térbeli és sík animációs technikákat hagyományos és digitális
úton is. (Pl.: élőfilm, „stop motion”, 2D, 3D, rajz animáció ötvözése.)
26.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

26.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
26.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1
1.2.
1.3.

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés

1.4.

házi feladat

1.5.

szemléltetés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
projektor

x
x
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projektor

26.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Képi információk körében
számítógép terem
szaktanterem

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

26.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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27. Fölvétel technikák

43 óra/43 óra

27.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a tanulókat a mozgóképi munkakörnyezetben folyó operatőri
kamerakezelő munka technikai, fogásaival, képalkotási módszereivel és
dramaturgiai szemléletével. A képkivágások komponálásával s külső és belső térben
történő felvételek fény és hang technikai feltételeivel és az adott körülményekhez
való alkalmazásával. E tantárgy ismerteti a mozgókép világát történet hagyományait
és azt a közeget amiben az alkotások létrejöttek. Bemutatja a legnevezetesebb
filmalkotásokat és azok alkotóit.
27.2 Kapcsolódó közismereti szakmai tartalmak
Művészetek , Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és
médiaismeret.
27.3. Témakörök
27.3.1. Képkivágások, plánok, nézőpontok

10 óra/10 óra

A tanulók megtanulják a különböző képkivágások, plánok elnevezéseit és szakmai
jelöléseit magyar és nemzetközi nyelven (1./ Super plán, 2./ premier plán (nagyközeli), 3./
szűkszekond (közeli), 4./ bőszekond (félközeli), 5. amerikai plán (kistávol), 6./ ansnitt).

Elsajátítják, hogy egy-egy kamera beállítás, nézőpont (az előtér középtér háttér
élessége és hangsúlya vagy azok váltása), mennyit és hogyan tudja befolyásolni a
felvenni vagy megalkotni kívánt jelenetet. Ezáltal tudatosabban terveznek filmet,
rövid snitteket, vagy hosszabb jeleneteket, megkönnyítve a vágási, utómunka
folyamatokat.
27.3.2. Külső szabad téri felvételek

10 óra/10 óra

A tanulók elsajátítják a szabadtérben használható eszközök tudatos használatát.
Legyen az a tér-idő komponálása, a szereplők és a környezet megvilágítottsága.
Külső helyszínen tudatosan bánnak az adott fényviszonyokkal, vagy a mesterséges
(kevert világítás) lehetőségekkel. Kommunikálnak a stábbal, figyelnek a külső
befolyásoló tényezőkre, amikkel tudatosan számolnak és terveznek. (Forgatási
engedélyek, időjárás, háttér szereplők stb.)
27.3.3. Műtermi és stúdió fölvételek

10 óra/10 óra

A témakör részletes kifejtése
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A műtermi világítási technikákat elsajátítják, hogy gyakorlatban tudják alkalmazni a
kívánt jelenethez, látványhoz. A természetes mesterségesen utánzott megvilágítást és
a szándékosan műtermi fényi beállítás különbségeit és módszereit tanulják meg a
diákok egy egyszerű, u.n. „green box” bevilágításától egy szoba éjszakai vagy
nappali fényeinek leképezéséig.
27.3.4. Mozgókép történet

13 óra/13 óra

Átfogó részletes képet kapnak a mozgóképes technikák kialakulásáról, fajtáiról és
jeles képviselőiről egészen az őskortól napjainkig. Nemzetközi és magyar animációsés mozgóképes történet technikák- és kronológia szerint.
27.4.. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Műterem, stúdió, stúdió, műterem, számítógépterem, báb- és díszletműhely

27.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Az ötletek és gondolatok inspirálása, a tanulókkal lefolytatott egyén közvetlen
konzultációkon.
27.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

Rendszeres tanári korrektúra
Analóg példák vizuális, és
technikai és verbális
bemutatása.

x

x

x

x

x

x

megbeszélés
vizuális szemléltetés, vetítés

x
x

x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

Munkafolyamat
bemutatása

projektor

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Közösen kapott feladaton végzett csoport munka.
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Egyéni
1.

6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

2.1.

Manuális műhelymunka

x

3.
3.1.

Képi információk körében
Műalkotások elemzése

x

Számítógép

x

x

Báb és díszletkészítő
műhely

x

projektor

27.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10661-12 azonosító számú
Mozgókép- és animáció készítés
Megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10661-12 azonosító számú Mozgókép és animáció készítés
készítés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
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FELADATPROFIL
Számítógépes álló vagy
mozgó látványt,
figurákat, háttereket
tervez

x

Figuratív és
nonfiguratív álló- és
mozgóképet tervez,
készít

x

x

x

x

x

x

Virtuális kamera
beállítást és mozgást,
nézőpontokat, plánokat,
világítást tervez
Interaktív web és
multimédia-tervezés,
készít

x

x

x

Vektor- és pixelgrafikus
programokat alkalmaz

x

x
x
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Utómunka

Filmfelvételek

Analóg felvételek

Digitális felvételek

Animációs film készre gyártása és dokumentálása

Plasztikus figurák, kellékek
előkészítése

Plasztikus figurák, kellékek típusai

Rajzok, sík figurák, típusai

10 661-12
Mozgókép és
animáció készítés

Plasztikus figurák és
díszletek építése

Rajzok, sík figurák előkészítése

Sík figurák és hátterek
készítése

Mozgókép feldolgozó
programokat használ
Vizuális effekteket
alkalmaz

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3D programot kezel
Hangfelvevő és rögzítő
berendezéseket használ

x

x

Hangfelvételt
szinkronba szerkeszt
képpel
Mozgóképet grafikával,
felirattal lát el
Elkészült munkáit
frissíti és prezentálja
Hagyományos vagy
digitális rajz-animációt
készít

x

Stop-motion technikát
alkalmaz (pixilláció,
gyurma-, kollázs-,
homok-, tárgy- és bábanimáció)

x

x

x

x

Különböző
képkivágásokban
komponál (Plánoz)
Storyboardot jelenít
meg képben, szöveg- és
hangmegjelöléssel

x

Mozgóképes
storyboard-ot,
animatikot készít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

Figurákat tervez, készít
síkban és térben

x

x

x

x

x

Háttereket tervez, készít
x
síkban és térben

x

x

x

x

Természetes és
mesterséges
világítástechnikát
alkalmaz

x

x

Kamerákat használ
kézben és állványon

x

x

Objektíveket kezel,
fényszűrőket alkalmaz

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vegyes, összetett
technikájú animációt
készít (animáció és film
együtt)

x

x

x

x

Műteremben vagy
külső térben álló- és
mozgóképeket készít

TULAJDONSÁG PROFIL
Álló- és
mozgóképelemzés

x

x

x

x

Képkivágások, plánok,
nézőpontok

x

x

x

x

Környezet, atmoszféra,
hangulat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kép megvilágítottsága,
fényhatások
Szereplők, mozgások,
karakterek

x

x

x

x
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x

A mozgóképi idő és
tempó

x

Montázs
Mozgóképi műfajok

x

A mozgóképi közlés
dramaturgiája

x

Tervezés, írásban,
képben, térben,
hangban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kamerafajták,
objektívek
ismerete és kezelés

x

x

Mesterséges
megvilágítás külső
térben és műteremben

x

x

Lámpafajták, derítők,
állványok (statívok)
kezelése

x

x

Hangrögzítő
berendezések

x

x

x

x

Hangerősség és
hangszín

x

x

Hang- és
képszinkronizálás
feldolgozása

x

x

Számítógép felépítése,
működése, rendszere,
kezelése

x

x

Multimédia, prezentáló,
honlapszerkesztő
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programok
Stop motion technikák
elméleti és gyakorlati
ismeretei
A színek természetes
létrejötte és mesterséges
x
létrehozása,
színelméletek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beszéd, zene, zörej és
hangeffektusok monoés térhatású felvételi
xtechnikáix

x

x

Hang- és
képszinkronizálás
feldolgozása

x

x

x

x

x

Kép- és mozgóképelemzés

x

Álló- (storyboard) és
mozgóképes
forgatókönyv
(animatik) készítése

x

x

x

x

x

x

Fotó, film, mozgókép
műfajok

x

x

Álló- és mozgóképet
rögzítő eszközök,
adathordozók ismerete
és kezelése

3D, Vektor- és
pixelgrafikus
programok kezelése,
álló- és

x
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x

mozgóképalkotás
Vegyes technika
alkalmazása (film és
animáció együtt)

x

x

x

x

Az animáció-készítés
rajzi és plasztikai
eszközrendszerének,
felszereléseinek
alkalmazása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Mozgókép feldolgozó
programok alkalmazása
(Adobe Premiere,
Adobe After Effects,
Flash, Anime
Studio, 3D-szerkesztő
és animációs program,
3D max, Blender
Animációs jelképek
magyarázó rajzok
olvasása, értelmezése
Műtermi rajzi,
plasztikai valamint
háttér-makettkészítő
eszközök, felszerelések,
kisgépek kezelése,
Használata

x

x

x

x

x

x
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Műtermi és kültéri
kamerák, objektívek,
világítóberendezések,
valamint azok
adathordozóinak
használata

x

x

x

x

Hangrögzítő, keverő
berendezések kezelése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Térlátás

x

x

x

x

Elhivatottság,
elkötelezettség

x

x

x

x

x

x

x

Szervezőkészség

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányítási készség

x

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Tervezési készség
Íntenzív munkavégzés
Kreatívitás
ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Mozgókép és animáció készítés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök
Modul összóraszám: 144 óra
28.. Sík figurák és hátterek készítése

64 óra/64 óra

28.1. A tantárgy tanításának célja:
A mozgókép és animációs film készítés tantárgy célja, hogy a valóságos, vagy fiktív
időben, virtuálisan létre jött, illetve létrehozott mozgó látvány készítés módjait és
technikáit tanítsa meg. A mozgófilm, az animáció és a digitális technika
legfontosabb alkalmazott módszerét bemutassa és gyakoroltassa. E tantárgy célja
hogy megismertesse a kamera-, a világítás- a hang technika és a digitális
számítógépi technikákat. A tantárgyon belül a vizuális gondolat közlései a
„filmnyelv” mozgóképein hangi és zenei elemeivel együttesen az elképzelés szerint
meghatározott időben hatnak. E közlésforma, sok hagyományos és sajátos, a
technikából adódó eszközt és szabályt tartalmaz. A tervezés, a kivitelezés és a
megvalósítás lépéseit az ötletből kiindult folyamatként, a konkrét manuális és gépi
eljárásokon át, a kész produkcióig kíséri végig. A tantárgy célja, a folyamat
ismertetése mellett, a konkrét anyagokkal és technikákkal végzett munka
gyakoroltatása.
28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret, művészetek

28.3. Témakörök
28.3.1. Rajzok, sík figurák típusai

32 óra/32óra

Különböző technikák és stílusok síkbéli ismerete szükséges készülendő alkotáshoz
legyen az film, animáció vagy akár figura-, kellék-, jelmez-, díszlet, vagy látványterv.
2D digitális és hagyományos technikai ismeretek.
28.3.2. Rajzok, sík figurák előkészítése

32 óra/32óra

Különböző tér, karakter vázlatok, látvány és figurák tervezése síkban, illetve, azok
egy leendő jelenetben, filmben való célszerű alkalmazása, illeszkedésének módszere.
Szakmai rajzok hátterekhez, szereplőkhöz (akár azok kellékeihez, ruházataihoz)
hogy azokat tovább dolgozhassák ki maguk, vagy mások (stáb) egy szükséges
alkotáshoz. Elősegíti a gyártási/ megvalósulási folyamatot a pontos felkészültség, a
célzott anyagok és módszerek ismerete. 2D digitális és hagyományos technikai
ismeretek.
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28.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

28.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
28.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott
oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x

x

1.1

megbeszélés

1.2

szemléltetés

1.3

projekt

x

1.4

kooperatív
tanulás

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

28.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek

1.1

Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

2.

Csoportos munkaformák
körében

2.1

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

2.2

Csoportos helyzetgyakorlat

x

3.

Gyakorlati munkavégzés
körében

3.1

Műveletek gyakorlása

4.

Szolgáltatási tevékenységek
körében

Osztálykeret

(differenciálási módok)
Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorszám

x

x
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x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

4.1

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

4.2

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

28.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

29.Plasztikus figurák és díszletek építése

48 óra/48 óra

29.1.A tantárgy célja:
Az animációs bábkészítés eltér a színházi bábok szerkezetétől. Itt a bábok
fázisonkénti mozgatása szükséges ezért olyan hajlítható ónvázat kell beépíteni, ami a
felvétel idején, megtartja a figurát a kellő beállításnak megfelelően. A Bábok a
karakter igénye szerint igen sokféle anyagból építhetők. Fából, rugalmas
műanyagból, sokféle textilből. A tantárgy az említett anyagok megmunkálás eljárás
módjait és eszközeit ismerteti és gyakoroltatja. A díszletépítés is hasonló technikákat
illetve anyagokat igényel. A fa, a textil, a papír, a fém stb. félkészanyagok, festési
eljárások (barkács szintnél) alaposabb ismeretanyagát, műhelymunka során tanulják
és gyakorolják a legfontosabb anyagmegmunkáló kézi és gépi szerszámokat és
alkalmazásával.

29.2 Kapcsolódó közismereti szakmai tartalmak
Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret
29.3.Témakörök
29.3.1. . Plasztikus figurák, kellékek típusai

24 óra/24 óra

A különböző figurák, kellékek (hátterek) térbeli ábrázolásának ismerete szükséges
készülendő alkotáshoz legyen az film, animáció vagy akár figura-, kellék-, jelmez-,
díszlet, vagy látványterv. 3D digitális és hagyományos technikai ismeretek
(plasztikai).
29.3.2. Plasztikus figurák, kellékek előkészítése
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24 óra/24 óra

Különböző figurák, kellékek, téri elemek tervezése térben, illetve, azok egy leendő
jelenetben, filmben való célszerű alkalmazása, illeszkedésének módszere. Szakmai
téralkotások hátterekhez, szereplőkhöz (akár azok kellékeihez, ruházataihoz) hogy
azokat tovább dolgozhassák ki maguk, vagy mások (stáb) egy szükséges alkotáshoz.
Elősegíti a gyártási/ megvalósulási folyamatot a pontos felkészültség, a célzott
anyagok és módszerek ismerete. 3D digitális és hagyományos technikai ismeretek
(papír, gyurma, agyag makettek, modellek pl.).
29.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

29.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
29.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott
oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x

x

1.1

megbeszélés

1.2

szemléltetés

1.3

projekt

x

1.4

kooperatív
tanulás

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

29.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek

1.1

Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

2.

Csoportos munkaformák
körében

2.1

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

x
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Osztálykeret

(differenciálási módok)
Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

2.2

Csoportos helyzetgyakorlat

3.

Gyakorlati munkavégzés
körében

3.1

Műveletek gyakorlása

4.

Szolgáltatási tevékenységek
körében

4.1

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

x

x

Fényképezőgépek- és mozgóképrögzítő
kamerák, objektívek
Fénymérők
Kamera rögzítő állványok
Statívok
Elektromos elosztók
Fehérfényű lámpák
Spot lámpák
Derítők
Green/blue háttér
Tárgyasztal
Trükk-felvételi háttér terepasztal
Hangfelvevő és keverő berendezés
Sötétítő függönyök
Eszköz, illetve anyagtároló szekrények
Vegyszertároló szekrény (segédanyagok,
hígítók, műgyanták, stb. tárolására)
Formakészítéshez szükséges segédanyag
tároló szekrény
Kéziszerszám tároló szekrény
Vonalzók, mérőeszközök
Munkapadok kézi megmunkáláshoz
Munkapadok gépek számára
Géptároló szekrény
Kéziszerszám tároló szekrény
Félkészmunka tároló
Állványos fúrógép
Kézi fűrészek (keretes, illesztő, rókafarkú,
fém-, illetve lombfűrész
Fém kalapácsok több méretben
Elektromos szúró fűrész (dekopír fűrész)
Faipari csigafúrók (különféle méretben)
Kézi-és gépi csavarhúzók (különféle
méretben)
Pillanatszorítók
Vonalzók (különféle méretben
Telefon
Elsősegély doboz
Tűzoltó készülék

x

Digitális álló- és mozgóképrögzítő kamerák
Lapszkenner
Vektor-, illetve pixelgrafikus,- és 2D, 3D
mozgókép feldolgozó programok
Hálózat, Internet hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD, DVD, külső
Hardware, pen drive stb.)
Fényképezőgépek- és mozgóképrögzítő
kamerák, objektívek
Fénymérők
Kamera rögzítő állványok
Statívok
Elektromos elosztók
Fehérfényű lámpák
Spot lámpák
Derítők
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Green/blue háttér
Tárgyasztal
Trükk-felvételi háttér terepasztal
Hangfelvevő és keverő berendezés
Sötétítő függönyök
Eszköz, illetve anyagtároló szekrények
Vegyszertároló szekrény (segédanyagok,
hígítók, műgyanták, stb. tárolására)
Formakészítéshez szükséges segédanyag
tároló szekrény
Kéziszerszám tároló szekrény
Vonalzók, mérőeszközök
Munkapadok kézi megmunkáláshoz
Munkapadok gépek számára
Géptároló szekrény
Kéziszerszám tároló szekrény
Félkészmunka tároló
Állványos fúrógép
Kézi fűrészek (keretes, illesztő, rókafarkú,
fém-, illetve lombfűrész
Fém kalapácsok több méretben
Elektromos szúró fűrész (dekopír fűrész)
Faipari csigafúrók (különféle méretben)
Kézi-és gépi csavarhúzók (különféle
méretben)
Pillanatszorítók
Vonalzók (különféle méretben
Telefon
Elsősegély doboz
Tűzoltó készülék

4.2

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

29.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

30. Animációs film készre gyártása és dokumentálása

32 óra/32 óra

30.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a tanulókkal a nyers felvételek feldolgozási folyamatát, az elkészült
munka rögzítésének és sokszorosításának valamint utólagos dokumentálásának
módszereit és technikáit.
30.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Informatika
30.3. Témakörök
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30.3.1. Filmfelvételek

8óra/8 óra

Megismerteti a tanulókat a film felvételezés módszereivel és technikáival. Mit miért,
mivel célszerű rögzíteni és ezt hogyan tudja dokumentálni, a későbbiekben.
Felhasználni, archiválni vagy továbbadni másoknak utómunka, társalkotói célzattal.
30.3.2. Analóg felvételek

8óra/8 óra

A diákok analóg álló- és mozgókép rögzítési ismereteket sajátítanak el. Alkalmazni
tanulják az ismeretanyagot a tervezett munka céljának megfelelően. Filmszalag,
fénykép, digitalizálásra való előkészítése.
30.3.3- Digitális felvételek
8óra/8 óra
A diákok digitális álló- és mozgókép rögzítési ismereteket sajátítanak el. Alkalmazni
tanulják az ismeretanyagot a tervezett munka céljának megfelelően. Analóg és
digitális film, fénykép kezelése, utómunkához való előkészítése.
30.3.4. Utómunka

8óra/8 óra

Az élő alakos film és báb, illetve tárgy animációs (pixillált) mozgóképek
díszletépítésének műhely technikái. Mozgatható díszletek, bábok anyagai,
műhelyfogásainak és készítésének technikái. A különböző figurák, kellékek
(hátterek) térbeli ábrázolásának ismerete szükséges készülendő alkotáshoz legyen az
film, animáció vagy akár figura-, kellék-, jelmez-, díszlet, vagy látványterv. 3D
digitális és hagyományos technikai ismeretek (plasztikai).
A felvett mozgóképi illetve animációs nyers képi- és hanganyagok technikai
illesztése és szinkronizálása. Vizuális effektek szükségszerű használata és ismerete.
A félkész anyag egységes koncepció szerinti „vágása”, digitalizálása és
hangszinkronja. A kész produkció exportálása, prezentálása.
30.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)Számítógépterem, stúdió, báb és díszletépítő műhely
30.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,

pontosítása)
1.1
1.2.
1.3.

1.4.

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés

x

x
x
x

x

x
x
x

vizuális szemléltetés, vetítés

x

x

x

Műhelymunka fázisok
bemutatása

x

x

x
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Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint munkaállomással
Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint munkaállomással
Fekete fehér lézer nyomtató
CF, SD, Micro SD Kártyaolvasó
Flip chart tábla rajz animációhoz,
tervezéshez (filcekkel, szivaccsal)
Digitális rajztáblák (5-7 db)
Digitális álló- és mozgóképrögzítő
kamerák
Lapszkenner
Vektor-, illetve pixelgrafikus,- és
2D, 3D mozgókép feldolgozó
programok
Hálózat, Internet hozzáférés
csatlakozások
Adattároló eszközök (CD, DVD,
külső Hardware, pen drive stb.)
Fényképezőgépek- és
mozgóképrögzítő kamerák,
objektívek
Fénymérők
Kamera rögzítő állványok
Statívok
Elektromos elosztók
Fehérfényű lámpák
Spot lámpák
Derítők
Green/blue háttér
Tárgyasztal
Trükk-felvételi háttér terepasztal
Hangfelvevő és keverő
berendezés
Sötétítő függönyök
Eszköz, illetve anyagtároló
szekrények
Vegyszertároló szekrény
(segédanyagok, hígítók,
műgyanták, stb. tárolására)
Formakészítéshez szükséges
segédanyag tároló szekrény
Kéziszerszám tároló szekrény
Vonalzók, mérőeszközök
Munkapadok kézi
megmunkáláshoz
Munkapadok gépek számára
Géptároló szekrény
Kéziszerszám tároló szekrény
Félkészmunka tároló
Állványos fúrógép
Kézi fűrészek (keretes, illesztő,
rókafarkú, fém-, illetve
lombfűrész
Fém kalapácsok több méretben
Elektromos szúró fűrész (dekopír
fűrész)
Faipari csigafúrók (különféle
méretben)

Kézi-és gépi csavarhúzók
(különféle méretben)
Pillanatszorítók
Vonalzók (különféle méretben
Telefon
Elsősegély doboz
Tűzoltó készülék

30.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg, és képi anyag
feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

Munkafolyamat gyakorlása

x
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x

x

Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint
munkaállomással
Számítógép terem(tanulók
létszáma szerint
munkaállomással
Fekete fehér lézer nyomtató
CF, SD, Micro SD
Kártyaolvasó
Flip chart tábla rajz
animációhoz, tervezéshez
(filcekkel, szivaccsal)
Digitális rajztáblák (5-7 db)
Digitális álló- és
mozgóképrögzítő kamerák
Lapszkenner
Vektor-, illetve
pixelgrafikus,- és 2D, 3D
mozgókép feldolgozó
programok
Hálózat, Internet
hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD,
DVD, külső Hardware, pen
drive stb.)
Fényképezőgépek- és
mozgóképrögzítő kamerák,
objektívek
Fénymérők

Kamera rögzítő állványok
Statívok
Elektromos elosztók
Fehérfényű lámpák
Spot lámpák
Derítők
Green/blue háttér
Tárgyasztal
Trükk-felvételi háttér
terepasztal
Hangfelvevő és keverő
berendezés
Sötétítő függönyök
Eszköz, illetve anyagtároló
szekrények
Vegyszertároló szekrény
(segédanyagok, hígítók,
műgyanták, stb. tárolására)
Formakészítéshez
szükséges segédanyag
tároló szekrény
Kéziszerszám tároló
szekrény
Vonalzók, mérőeszközök
Munkapadok kézi
megmunkáláshoz
Munkapadok gépek
számára
Géptároló szekrény
Kéziszerszám tároló
szekrény
Félkészmunka tároló
Állványos fúrógép
Kézi fűrészek (keretes,
illesztő, rókafarkú, fém-,
illetve lombfűrész
Fém kalapácsok több
méretben
Elektromos szúró fűrész
(dekopír fűrész)
Faipari csigafúrók
(különféle méretben)
Kézi-és gépi csavarhúzók
(különféle méretben)
Pillanatszorítók
Vonalzók (különféle
méretben
Telefon
Elsősegély doboz
Tűzoltó készülék

3.
3.1.

Képi információk körében
Műalkotások elemzése

x

x

Projektor

30.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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2.101.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
54 211 07
SZOBRÁSZ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

valamint az
V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
ÁGAZATHOZ

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az
első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos
szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom) az V. Képző- és Iparművészet
ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
azonosítószám
54 211 01
54 211 02
54 211 03
54 211 04
54 211 05
54 213 02
54 211 06
54 211 07
54 211 08
54 211 09

I.

megnevezés
Dekoratőr
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Kerámiaműves
Kiadványszerkesztő
Ötvös, fémműves
Szobrász
Textilműves
Üvegműves

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 211 07 Szobrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó rendelet
alapján készült.

II.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 07
A szakképesítés megnevezése: Szobrász
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés,
kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és Iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl.
hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

IV.

A szakképzés szervezésének feltételei

1

Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező
szakember alkalmazható:
Tantárgy
-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések
felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza,
melynek további részletei az alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
nincs

V.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi
rendszere, megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai
évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával.

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok:
Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott
felhasználásával
évfolyam
hetek száma
heti szakmai óraszám a
heti 40 órás szki
kerettanterv szerint
NAT művészet óra
szabad sáv

9. évfolyam

10.
11.
12.
13.évfoly
évfolyam évfolyam
évfolyam am
36
36
36
32
32
11
12
13
16
31

1
4

4

2

4

4

4

helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
összes óraszám
éves óraszám

15

17

17

20

35

540

612

612

640

1120

képzési óraszám 9-12:
képzési óraszám 13:
gyakorlat (felosztva)
összes képzési óra:

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

2404
1120
160
3684

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv
nélkül
1116 óra/év
160 óra
992 óra/év
2268 óra

3

heti óraszám
szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

35 óra/hét

1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

35 óra/hét

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással
párhuzamosan
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

9.

10.

11.

heti
heti
heti
óraszám ögy óraszám ögy óraszám
e gy
e gy
e gy
11500-12 Munkahelyi egészség és Munkahelyi egészség és
biztonság
biztonság

0,5

Ágazati
szakképzés
közismeret
nélkül

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

1/13

5/13 és 2/14.

12.
ögy

heti
óraszám
e
gy

heti
óraszám
e
gy

ögy

heti óraszám
e
gy

0,5

11499-12 Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések
esetén)

Foglalkoztatás I.

2

4

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak óraszáma

Szakmai
követelménymodulok

10586-12
Művészetelmélet és
ábrázolás
10587-12
Művészeti
vállalkozások
működtetése

10588-12
Tervezés és
technológia

10720-12
Szoborkészítés

Párhuzamos képzés

Szakképesítés-specifikus
utolsó évf.

9-12. évfolyam

5/13. évfolyam

Tantárgyak

e

Művészettörténet

312

gy

szabad

ögy

e

gy

e

szabad

36

Rajz, festés,
mintázás
gyakorlat

Szakképesítés első évf.

524

280

18

Stílustan és
szaktörténet

122

Technológia

104

36
108

Kortárs szakmai
környezet
Szakmai
ábrázolási
gyakorlat

244

e

gy

szabad

36

252

50

32

732

ögy

72

Művészeti
vállalkozás

Tervezés és
gyakorlat

1/13. évfolyam
gy
szabad

72

Térábrázolási
rendszerek

Szakképesítés utolsó
évfolyama
2/14. évfolyam

50

540
64

32

128

5

96

36
36

30

36

50
64

32

128

96

A szoborkészítés
gyakorlata

60

526

526

A szoborkészítés
elmélete

160
összes óra
összes óra

588

1256
2404

560

336
160

656

128

992 + 128 szabad

160
336

144
1116 + 144 szabad

160

656

128

992 + 128 szabad

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai óraszámai a 40
órás időkerethez igazodó és felhasználható óraszámokat és a közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is
tartalmazzák. A kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
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Ágazati szakközépiskolai képzés
óraszáma a közismereti oktatással
párhuzamosan

Szakmai
követelménymodul

Tantárgyak,
témakörök
9.

10.

11.

12.

Ágazati
Ágazati
szakközépiskolai
szakközépSzakképesítésiskolai képzés óraszáma specifikus
a közismeret
képzés
szakképzés
nélkül
összes
óraszáma
óraszáma
5/13. és
9-12.
2/14.
1/13.
évfolyam

11498-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
11500-12 Munkahelyi
(érettségire épülő Foglalkoztatás II. egészség és biztonság
képzések esetén)

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

e

gy

ögy

e

A szakképzés
összes
óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

gy

Munkahelyi egészség és biztonság

18

18

18

18

Munkavédelmi alapismeretek

4

4

4

4

Munkahelyek kialakítása

4

4

4

4

Munkavégzés személyi feltételei

2

2

2

2

Munkaeszközök biztonsága

2

2

2

2

Munkakörnyezeti hatások

2

2

2

2

Munkavédelmi jogi ismeretek

4

4

4

4

Foglalkoztatás II.

16

16

Munkajogi alapismeretek

4

4

Munkaviszony létesítése

4

4

Álláskeresés

4

4

Munkanélküliség

4

4

Foglalkoztatás I.

64

64

Nyelvtani rendszerzés 1

8

8

Nyelvtani rendszerezés 2

8

8

Nyelvi készségfejlesztés

24

24

Munkavállalói szókincs

24

24

7

Művészetelmélet és
ábrázolás 10586-12

Művészettör
ténet
A
művészetek
története a
19. századig

312

gy

312

72

72

8

gy

36

14. évfolyam

ögy

e

gy

A szakképzés összes óraszáma

A szakképzés összes óraszáma

e

312

216

13. évfolyam

szabad

e

Szakképesítés-specifikus szakképzés óraszáma

szabad

ögy

5/13. évfolyam
szabad

gy

szabad

9-12. évfolyam

e

Szakképesítésspecifikus
szakképzés
óraszáma

9-12.
évfolyam

Szakmai
követel Tantárgyak,
ménytémakörök
modul

Szakközépiskolai képzés
óraszáma a közismereti
oktatással párhuzamosan

Szakközépiskolai
képzés összes
óraszáma

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma

108

A
művészetek
története a
20.
században

64

18

A néprajz és a
népművészet
alapfogalmai

32

18

Térábrázolási
rendszerek

36

A
térábrázolás
geometriai
rendszerei

36

36

36

72

72

72

Rajz, festés,
mintázás gya

korlat
A látvány
utáni
térábrázolás
és
formaképzés
alapjai

524

280

50

804

804

108

72

72

Emberábráz
olás alapjai

144

72

72

Ember és tér

144

72

72

Szakmai rajz

128

64

36
9

252

50

252

Művészeti
vállalkozások
működtetése
Tervezés és
technológia
10588-12

Művészeti
vállalkozás

32

Művészeti
vállalkozáso
k
működtetése

32

Stílustan és
szaktörténet

122

32

32

18

18

18

122

122

36

36

Stílustan

36

12

Szaktörténet

86

24

36

Technológia

104

108

36

Anyagismer
et

50

54

18

Eszközismer
et

54

54

18

104

Tervezés és
gyakorlat

732

244

Tervezés

180

50

50

104

976

976

540
135

10

36

72

144

50

576

Anyag- és
eszközhasznál
at
Műhely- és
műteremhasz
nálat

Kivitelezés

180

135

180

50

135

192

144

135

Kortárs
szakmai
környezet
Képző- és
iparművésze
t a 20.
században
Kiállítás és
kulturális
események
látogatása
Szakmai
ábrázolási
gyakorlat
Ember és
környezet
ábrázolása
A
szoborkészít
és
gyakorlata

64

32

96

64

64

32

96

96

224

64

32

32

128

50

36

96

224

128

128

128

528

528

11

528

528

10720-12

A
szobrászműt
ermek
berendezései
, eszközei,
szerszámai
48

86

128

128

128

128

128

128

Szobrászati
anyagok

használata
Szobrászati
sokszorosító
eljárások,
öntés
Faragás:
anyagok,
technológiák
Rajzi,
mintázási
gyakorlat
A
szoborkészít
és elmélete
A szobrászat
története a
kezdetektől
az ókor
végéig

60

96

60

16
0

160

64

96

160

64

12

160

SZOBORKÉSZÍTÉS

Az európai
szobrászat a
XX. század
végéig
Az Európán
kívüli
szobrászat
napjainkig
Dokumentác
ió, portfólió

Összesen
Összesen
Elméleti
óraszámok/aránya
Gyakorlati
óraszámok/aránya

588

1256

560

1844+560=2404

2404
160

2564

32

32

32

32

32
33
6

32
656

128

992 + 128 szabad

30%=1105,2 588+336+68=992

3524

324

792

144

3684

1116 + 144 szabad

336
160

656

128

992 + 128 szabad

2380
2540

30 %=762 324+336+144=804
70 %=1778 792+656+132+160=1740

70 %=2578 1256+656+620+160=2692

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

14

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

x
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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x

x

x

x

x

x

x

x

Felelősségtudat
x

Szabálykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigyázatosság
x

Helyzetfelismerés
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x
x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges
kompetenciák elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti
áttekintés.
A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére
és testi épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
2 óra
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat,

valamint

a

megfelelőséget

tanúsító

egyéb

dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság,
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
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1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége
a munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók,
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok,
illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés
eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x
x
x
x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak
veszélyei, ártalmai

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsajátítására.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok,
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése,
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony,
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes
munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
2.3.3. Álláskeresés

4 óra
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél
felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs
Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a
munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”):
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések,
béralapú támogatások, mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés,
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub,
pszichológiai tanácsadás.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerzés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés
melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések
megértése, használata

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma,
felépítése

x

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve
válaszai

x

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett
kérdések megértése, illetve azokra való reagálás
értelmező, összetett mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x
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x

3. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen
nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az
állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások
elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a
mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz
kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra,
illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó
válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy
szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen
képes reagálni, helyesen használva az igeidő-egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben
megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli
karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi
magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt
idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi
30

és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az
állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy
egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások
birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún
elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen
tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul
véve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az
idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör
szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy
adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére
lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és
ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges
ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan
kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen
nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a
célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi
társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.4. Munkavállalói szókincs
24 óra
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
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A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan
tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai
önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi.
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt
kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
3.4. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig
számítógépes tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag
által támogatott formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

3.
3.1.
4.

Csoportos munkaformák körében

2.3.

4.1.
4.2.
4.3.

Osztálykeret

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

2.2.

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10586-12
azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

34

A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Emberábrázolás alapjai

Ember és tér

Szakmai rajz

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

A látvány utáni térábrázolás és
formaképzés alapjai

Térábrázolási
rendszerek

A térábrázolás geometriai rendszerei

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

A művészetek története a 20.
században

10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

A művészetek története a 19. századig

Művészettörténet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai
és szakmai orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit
rajzi vagy plasztikus formában jeleníti meg
Folyamatosan
felhasználja,
bővíti
művészettörténeti,
népművészeti
és
művészetelméleti ismereteit

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészettörténeti
és
népművészeti
kompetencia csoport:
A művészettörténet stíluskorszakai egyes
időszakok szellemiségébe ágyazottan
Művészeti
irányzatok
a
modernizmus
kialakulásától napjainkig

x

Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az
egyetemes művészettörténet emlékanyagának
lelőhelyei
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-,
stílus- meghatározás, műleírás, műelemzés)

x
x

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

x

A magyar népművészet

x

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya

x

x
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x

A művek, tárgyak és szokások korba és
környezetbe illesztése

x

x

x

Ábrázolási gyakorlat kompetencia csoport:
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek
felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék
viszonyok
megjelenítése,
kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok
megjelenítése,
azok
felépítése,
arányai,
mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet
megjelenítése
Különböző kompozíciók alkotása, montázs,
kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb.
– kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi
figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció
készítési folyamat
Az elkészült munkák
előkészítése és kiállítása

bemutatásra

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

való

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti
korok,
műalkotások
elemzése, értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi
rajzolás,
festés,
mintázás,
térkonstrukciók kialakítása

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x

x
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x

1.

Művészettörténet

312óra/72+36 szabad óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél
nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb
választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé
váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek
megszerzésén keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a
művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának
önálló, szakszerű értékelését
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Stílustan és szaktörténet
1.3.

Témakörök
1.3.1.
A művészetek története a 19. századig
216 óra/72 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző
alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek
a hazai és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a
vizuális üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések
során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
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Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
1.3.2.

A művészetek története a 20. században
64 óra/18 szabad sáv óra
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző
alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
Lehetséges előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és
külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a
vizuális üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések
során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a
közönség viszonyának megváltozása a XX. században
1.3.3.

A néprajz és a népművészet alapfogalmai
32 óra/18 szabad sáv óra
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse tájegységekre lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
1.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.5.1.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
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(ajánlás)

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
1.3.
1.4.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
Művek értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

Csoportbontás

1.
1.1.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

x

x

x

x

x

x

Osztálykeret

Sorszám

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x
x

x

x
x
x
x
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
2. Térábrázolási rendszerek

36 szabad sáv óra/72 óra*
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* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1.

A térábrázolás geometriai rendszerei
36 szabad sáv óra/72 óra

- síkmértan – síkmértani szerkesztések,
- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1.
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

során

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Tanulói tevékenységforma
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.

1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

Egyéni
1.

pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

3.

Rajz, festés, mintázás gyakorlat

524 óra + 280 szabad sáv/252 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét,
szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a tanuló
kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes
önértékelésre nevel.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
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3.3. Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
3.3.1.

A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
108 +72 szabad sáv óra/72 óra
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek
és az erre épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási
rendszerekkel és modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani
egységekre bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás
gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és
társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének
tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
3.3.2.
Emberábrázolás alapjai
144 + 72 szabad sáv óra/72 óra
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és
kép-kompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása
és ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és
"újrateremtése" a térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek
felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
3.3.3.
Ember és tér
144 + 72 szabad sáv óra/72 óra
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
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Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása
és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó
egyénre jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
3.3.4.
Szakmai rajz
128 + 64 szabad sáv óra/36 óra
A témakör feladata elsősorban a rajz-festés-mintázás órai tevékenységek
során a szakmai feladatokhoz köthető szabadkézi rajz, festés, mintázás,
téralakítás gyakorlása. Ezekhez példaként ajánlott tevékenységek:
Grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.), anyaghasználati ismeretek
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus,
olaj-pasztell használatával
Színes és monochrom festett felületek és anyagok montázs, kollázs
gyakorlatai
Színtani ismeretek (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és
pigmentszínek, színkontrasztok) gyakorlati kreatív alkalmazása
Térkonstrukciók, makettek, modellek készítése
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

1.7.

házi feladat

x

3.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10587-12
azonosító számú
Művészeti vállalkozások működtetése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10587-12 azonosító számú Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Művészeti vállalkozások
működtetése

Művészeti
vállalkozás
10587-12
Művészeti vállalkozások működtetése

Tájékozódik
feltételeiről

a

munkavállalás,

a

FELADATOK
vállalkozások aktuális

gazdasági-jogi
x

Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét

x

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

x

Alkalmazza marketing ismereteit

x

Kialakítja üzleti stratégiáját: piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres

x

Felméri tevékenységének gazdasági vetületeit

x

Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
A különböző vállalkozási formák jellemzői

x

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

x

A piackutatás és marketing alapjai

x

A finanszírozás lehetőségei

x

Az üzleti terv tartalma, felépítése

x

Az üzleti élet protokoll szabályai

x

Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai

x

A szerzői jogi szabályok

x

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

x

Dokumentáció és adminisztráció

x

A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői

x

A munkavédelem jogszabályi környezete

x

Az egészség- és balesetvédelem általános előírásai

x

Környezetvédelmi előírások

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

Szakmai szöveg létrehozása

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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Önállóság

x

Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kezdeményezőkészség

x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Folyamattervezési készség

x
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4.

Művészeti vállalkozás

32 óra/18 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tantárgy tanításának célja
Az általános gazdálkodási és jogi ismereteken túl a tantárgy készítse fel a tanulót a
művészeti vállalkozás speciális menedzselési, kommunikációs, finanszírozási,
kereskedelmi, és jogvédelmi ismereteire.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
4.3. Témakörök
4.3.1.

Művészeti vállalkozások működtetése
32 óra/18 óra 32 óra/18 óra
A munkavállalás, ill. a vállalkozások aktuális gazdasági- és jogi feltételei
Munkavállalói ismeretek a művészeti tevékenységformákban
Önálló vállalkozói tevékenységformák és működtetése a művészeti
tevékenységben, a szerződéskötés speciális ismeretei a művészeti
tevékenységben
A műkereskedelem struktúrája, működése, hagyományai, a bekapcsolódás
lehetőségei, szabályai
A médiaszereplés, publikáció szabályai
Marketing ismeretek, piackutatás alkalmazása a művészeti tevékenységben
Információs és adminisztratív tevékenységek
Költségkalkuláció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez
Kommunikáció a munkatársakkal és a megrendelőkkel
Protokoll és viselkedés a művészeti vállalkozások tevékenységi területein
Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak
Aktuális piaci és műkereskedelmi változások figyelemmel kísérése
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

x

x
x
x

x

4.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

Osztálykeret

1.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Csoportbontás

1.
1.1.

alkalmazható

Egyéni

Sorszám

során

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

x

x
x

x
x
x
x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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50

A
10588-12
azonosító számú
Tervezés és technológia
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kivitelezés

Anyag- és
eszközhasználat
Műhely- és
műteremhasznála
t

Tervezés és gyakorlat

Tervezés

Eszközismeret

Anyagismeret

Stílustan

10588-12
Tervezés és technológia

Szaktörténet

Stílustan és
Technológia
szaktörténet

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit

x

x

Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában

x

x

x

x

x

x

x

Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg

x

x

x

x

x

x

x

Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt keres a
munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt
készít

x

x
x

Manuális eszközökkel prezentációt készít

x

Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
dokumentál, archivál és prezentációt készít, bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a portfolióját

x

Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz részt

x

x

x

x
x

x

x

x

Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakelméleti
ismereteit
alkalmazza
szakmai
kivitelezési munkájában

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét
Műhelyés
műteremkörnyezetében
szakmai
feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához
szükséges eszközrendszert

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait, és
segédanyagait

x

x

x

Technológiai- és anyagkísérleteket végez

x

x

x
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Technikai-, technológiai eszközrendszerét szakma i
feladataiban alkalmazza

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
hagyományos és számítógépes módszerekkel
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai,
menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok
készítése
hagyományos
és
számítógépes

x

x

x

x

x
x

x

x

módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,
összeállítása
Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára,
belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási
formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő
anyagok megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használata (pl. magyarázó, közlő
rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának,
működtetésének és fenntartásának alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási,
alkalmazási módjai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhasználása

x

x

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság

x

Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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x

5.

Stílustan és szaktörténet

122 óra/36+36 szabad sáv óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti stíluskorszakok,
stílusok, irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására.
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti
ismereteinek elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az
anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy kronológiáján
felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a tanulót a feladathoz
kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1.
Stílustan
36 óra/12 óra
Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik
Képzőművészeti alkotások elemzése
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya,
határterületeik
5.3.2.
Szaktörténet
86 óra/24 óra +36 szabad sáv
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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5.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

x

x

x
x
x

x

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

Csoportbontás

1.1.

során

Egyéni

1.

osztály

x
x
x
x

5.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról

x
x
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x
x

Osztálykeret

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

5.
5.1.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

6.

Technológia

104 óra/108+36 szabad sáv óra*
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési
lehetőségei, szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
6.3. Témakörök
6.3.1.
Anyagismeret
50 óra/54 + 18 szabad sáv óra
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
6.3.2.
Eszközismeret
54 óra/54 + 18 szabad sáv óra
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől
napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való
előkészítésük, karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök
és
berendezések
használati
utasításainak,
minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
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6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x

x

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

x
x
x

6.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése

Csoportbontás

1.

során

Egyéni

Sorszám

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
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x

Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

4.
4.1.
4.2.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

7. Tervezés és gyakorlat

732 óra + 244 szabad sáv /540 óra +36 szabad sáv*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési
feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati
előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
7.3.

Témakörök
7.3.1.
Tervezés
180 óra + 50 szabad sáv /135 szabad sáv*
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos
és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
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7.3.2.
Anyag- és eszközhasználat
180 óra/135 óra
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása,
mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
7.3.3.

Műhely- és műteremhasználat
180 óra + 50 szabad sáv/135 óra

Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi
környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a
zavartalan munkavégzéshez
7.3.4.

Kivitelezés
192 óra + 144 szabad sáv/135 óra + 36 szabad sáv

Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés
során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
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7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

7.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

Csoportbontás

1.

során

Egyéni

Sorszám

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
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Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A

10720-12
azonosító számú
Szoborkészítés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10720-12 azonosító számú SZOBORKÉSZÍTÉS megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kiállítás és kulturális
események látogatása

Ember és környezet
ábrázolása

10720-12
SZOBORKÉSZÍTÉS

Szakmai
ábrázolási
gyakorlat

Képző- és iparművészet
a XX. században

Kortárs
szakmai
környezet

x

x

x

FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs művészettörténeti és
szaktörténeti ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától napjainkig

x

Időszaki kiállítások, kortárs alkotók

x

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya

x

x

A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése

x

Stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai munkában

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
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x

8.

Kortárs szakmai környezet
64 óra+ 32 óra szabad sáv /64óra+ 32 óra szabad sáv *
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
8.3. Témakörök

8.3.1.
Képző- és iparművészet a 20. században
64 óra/64 óra
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
A nagy klasszikus művészeti irányzatok, romantika, klasszicizmus,
szecesszió, lezárulása utáni művészeti törekvések, megismertetése.
Az új társadalmi elvárások, a praktikum és célszerűség, az ízlés változása,
szakítás a kiürült formai megoldásokkal, útkereső törekvéseket eredményez
(avantgárd irányzatok, izmusok, Bauhaus)
A művészet új ősöket fedez fel (afrikai plasztika, ausztrál őslakók) új
anyagokat (műanyagok) és új médiát (fotó, film) és a pszichológia
térhódításával belső kalandokat mutat fel (kubizmustól a pszihedelikus
művészetekig, pop kultúra, op-art, art brut, street art, stb.)
A nemzetközi és hazai kortárs művészeti törekvések különbözősége,
egyezése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
8.3.2.

Kiállítás és kulturális események látogatása
32 óra szabad sáv/32 óra szabad sáv
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műterem látogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás
céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése
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8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
8.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita

1.5.

szemléltetés

1.6.

projekt

1.7.
1.8.

házi feladat
kiállítás látogatás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

Számítógép és perifériái
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x

Digitális fényképezőgépek

8.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
1.3
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Osztálykeret

1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x
Számítógép és
perifériái

x

x
x
x
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x

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x

x

x
x
x

8.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

9. Szakmai ábrázolási gyakorlat

128 óra96 óra szabad sáv óra

9.1.A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók képesek legyenek szabadkézi
vázlatokat, rajzokat készíteni az előkészítés különböző fázisaiban. Tudjanak
vázlatokat készíteni a helyszín felmérésekor, tapasztalataikat rögzíteni a
megközelítési

és

rálátási

viszonyokról,

szabadkézi

vázlatokat

készíteni

elképzeléseikről és méretarányos látványtervet készíteni az elkészítendő
tárgyakról, azok működéséről. Ismerjék a különböző megjelenítési technikákat,
legyenek képesek az adott témához a legmegfelelőbbet kiválasztani. Terveiket a
térábrázolás ismert geometriai rendszereivel is megjelenítik.

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1. Ember és környezet
Szabadkézi stúdiumok készítése
az épített külső és belső környezet megjelenítése,
az emberi test megjelenítése (arányok, mozdulatok, szerkezet),
a különféle formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
viszonyainak, kifejező kapcsolatainak térbeli ábrázolása,
a fény-árnyék viszonyok megjelenítése.
A munkákat a rajzolás és festés, vagy mintázás különböző technikáival
készítik.
grafikai felületek készítése monocrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.),
színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, ecolin, színes tus,
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olaj-pasztell használatával,
színes és monocrom festett felületek és beragasztott anyagokkal kombinált
fakturális hatások létrehozása,
színtani fogalmak ismertetése (fénytani ismeretek, a színek fizikája és
fiziológiája, színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és
testszínek, színkontrasztok, a festékek színnevei),
természeti tárgyak ábrázolása különböző manuális grafikai megoldásokkal
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x

x

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

osztály

x
x
x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése

X
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Osztálykeret

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbontás

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

X

X

X

X

X

X

X

X

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

X
X

X

X

Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

X

X
X

X

X

X
X

9.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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A 10720-12 azonosító számú SZOBORKÉSZÍTÉS megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
és plasztikai tanulmányokat folytat Szakmai
munkájához rajzi és plasztikai tanulmányokat folytat
Rajzi

Bővíti

művészettörténeti

és

szaktörténeti

ismereteit

Folyamatosan
felhasználja,
bővíti
művészettörténeti és szaktörténeti ismereteit

kortárs

Megtervezi, ütemezi a szoborkészítés teljes folyamatát
Tervet, vázlatot műleírást készít (rajz, műszaki rajz / 3D
elektronikus formában is/, műszaki leírás, plasztikus vázlat)
A kifejezésnek és a megjelenítésnek megfelelő anyag és
technikaválasztás A kifejezés és megjelenítés szempontjai
szerint anyagot és technikát választ
Önálló munkavégzés A megvalósítás és kivitelezés során
önállóan alkalmazza a választott szobrászati technikát

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától
napjainkig

x

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya

x

x

A művek, tárgyak szokások korba és környezetbe illesztése

x

x

x

x

x

x

x

x

Rajzi, plasztikai ismeretek szakmai alkalmazása

x

x

x

x

Naprakész ismeretek az anyag-, és szerszámtechnológia
területén

x

x

x

x

Építészeti alapismeretek

x

x

x

x

A szobor közösségben betöltött szerepe
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók

x

x
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Dokumentáció, portfólió

Rajzi, mintázási gyakorlat

x

Az Európán kívüli szobrászat napjainkig

Faragás: anyagok és technológiák

x

Az európai szobrászat a XX. századig

Szobrászati sokszorosító eljárások, szoboröntés

x

A szobrászat története a kezdetektől az ókor
végéig

Szobrászati anyagok használata

10720-12
SZOBORKÉSZÍTÉS

A szoborkészítés
elmélete

A szobrászműtermek berendezései, eszközei,
szerszámai és használatuk

A szoborkészítés
gyakorlata

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése

x

x

x

x

x

x

x

x

Technológiai folyamatok értése és alkalmazása

x

x

x

x

A műhely, az eszközök, az anyagok szakszerű és körültekintő
alkalmazása

x

x

x

x

A szakmai szöveg, műszaki terv, műszaki rajz és leírás értése

x

x

x

x

Rajzolás, mintázás alkalmazása a kivitelezésben Szabadkézi

rajzolás, mintázás alkalmazása a szakmai kivitelezésben

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság

x

x

x

x

Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

10.

x

A szoborkészítés gyakorlata

526 óra/526óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1. A tantárgy tanításának célja
Az általános téri-plasztikai problémák ismertetése, analízise a szobrászat speciális
eszközeinek használatával
Természeti stúdiumok: a természeti forma, mint a mesterséges tárgyak előképe
A természeti forma fogalma: formaképző struktúrák, forma és idő, formaalakító
tényezők
Egyszerű és bonyolult szerkezetek megértése, leképezése
Ornamentális és geometrikus elemek
A téri viszonyok (fent-lent, jobb-bal, előtér-háttér) megértése
A rész, az egész, arányok (és arányrendszerek), méretek, súly, alkat, karakter, lépték
összefüggéseinek feltárása plasztikus feladatsorokon át
Az emberi test arányrendszere, mintegy alapja a térben elfoglalt helyünknek: az épített
tér és funkciói (pihenés, munka, reprezentáció, luxus)
Az építészet és szobrászat kapcsolata
A funkcionalitás a szobrászatban
A szobrászati műfajok (érem, vert érem, dombormű, portré, figura, drapériás figura,
torzó, öntvény)
Díszítőszobrászati, épületszobrászati feladatok (gipszöntés, sablonhúzás, gipszforma
készítés, sokszorosítás)
Betűvésés, faragás
Gipszfelrakás, mintázás
A szobrászat anyagai (agyag, gipsz, plasztilin, viasz, fa, kő, műanyagok, stb.)
Eszközeit (kézi és gépi)
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Technikák (öntés, faragás, sokszorosítás)
Az anyagok, eszközök, technikák szakmai nyelve
A köztéri szobrászat sajátosságai
A feladatok kivitelezése során a megfelelő arány és léptékrendszer elsajátíttatása
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kémia, fizika, környezetismeret, művészet elmélet és ábrázolás, munkavédelmi
ismeretek, technológiai ismeretek
10.3. Témakörök
10.3.1.
A szobrászműterem és műhely berendezései, eszközei,
szerszámai
46 óra/46 óra
A szobrász műterem és műhely felszerelése, eszközei és szerszámai, azok
elnevezése, használatuk a gyakorlatban
A szakmai nyelv megtanulása a gyakorlat során
A gépek és szerszámok szakszerű használata
10.3.2.
Szobrászati anyagok használata
128 óra/128 óra
Az alapvető szakmai tudás elsajátításának gyakorlata érem, dombormű
készítése során, az agyag és a gipsz tulajdonságainak megismerése
Gipszlapok öntése, vágása, formák összeállítása lapokból, sablonhúzás,
betűvésés
Ornamentika mintázása, öntése
Természeti formák tanulmányozása, növények (termések), állatok (csiga)
mintázása, terrakotta illetve gipszforma készítése
Vázkészítés, viasz és plasztilin vázlatok készítése állatokról készített rajzok
alapján
10.3.3.
Szobrászati sokszorosító eljárások, öntés 128 óra/128 óra
Portré mintázása során a méretek, arányok, karakter témakörével
foglalkozás
A kész munka gipszbe öntése
A gipsznegatív fajtái (vakforma, darabforma), szilikongumi negatív
készítése,
Szobor előkészítése bronzöntéshez
Az emberi figura, mint a szobrászat klasszikus témája
10.3.4.
Faragás: anyagok és technológiák
128 óra/128 óra
A fa és a kő, mint a faragás klasszikus anyagai
A faragás technológiája a kiválasztott anyag függvényében
A pontozógép használata
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9.3.5.
Rajzi, mintázási gyakorlat
Portré és figura rajzi és mintázási megjelenítése

96 óra/96 óra

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Műterem, műhely, gipszöntő műhely, faragó műhely, bronzöntő műhely (utóbbiak
hiányában műhelylátogatás)
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

x
x
x

x
x
x
x

elbeszélés
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
házi feladat

x

A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.2.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre

Csoportbontás

1.

során

Egyéni

Sorszám

osztály

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
SZVK 6.1.-6.12.
SZVK 6.1.-6.12.
SZVK 6.1.-6.12.
SZVK 6.1.-6.12.

x

x

x

x

x
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Osztálykeret

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.1.-6.12.

x

x

x

x

x

x

SZVK 6.1.-6.12.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

SZVK 6.1.-6.12.
SZVK 6.1.-6.12.
SZVK 6.1.-6.12.
SZVK 6.1.-6.12.

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

SZVK 6.1.-6.12.

x

SZVK 6.1.-6.12.

x

x

SZVK 6.1.-6.12.

x

x

SZVK 6.1.-6.12.

x
x
x
x

x
x
x
x

SZVK 6.1.-6.12.
SZVK 6.1.-6.12.
SZVK 6.1.-6.12.
SZVK 6.1.-6.12.

x

x

SZVK 6.1.-6.12.

x

SZVK 6.1.-6.12.

10.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

11.

A szoborkészítés elmélete

160 óra/160óra*
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* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a szobrászat történetét a legkorábbi leletektől az izmusok korszakának
végéig
Az őskor európai leletei, az őskor a világ más részein
A korai kultúrák szobrászata (Mezopotámia, Egyiptom)
Kréta és az archaikus görög szobrászat
Klasszikus és hellenisztikus görög szobrászat
A római kor szobrászata
A korai Európa szobrászata (ókeresztény, román, gót)
A reneszánsz szobrászat
Barokk szobrászat
Klasszicizmus és romantika
A századforduló szobrászata (szecesszió, art deco)
Építészeti alaktani elemek
A művek megismerése, stílusjegyek felismerése
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, irodalom, történelem, szakmai tantárgyak
11.3. Témakörök
11.3.1.

A szobrászat története a kezdetektől az ókor végéig

64 óra/64óra
Korai leletek, az őskor művészete, korai kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom)
A krétai és archaikus görög szobrászat
Klasszikus görög művészettől a hellenizmuson át a római szobrászatig
A különböző korszakok kedvelt műfajai, ábrázolási különbségek
11.3.2. Az európai szobrászat a XX. századig
32 óra/32óra
A korai Európa szobrászata (ókeresztény, román, gót), a reneszánsz és
barokk szobrászat, klasszicizmus és romantika, majd a századforduló
szobrászata
Az 1800 évek utáni művészeti törekvések (szecesszió, izmusok)
A XX. század szobrászata
11.3.3. Az Európán kívüli szobrászat napjainkig
32 óra/32óra
Más kontinensek szobrászata a legkorábbi időktől (Távol-Kelet, Afrika
Észak- és Dél Amerika, Ausztrália, Japán, India)
Különböző kultúrák szobrászatának hatásai az európai szobrászatra,
különböző korokban
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11.3.4.
Dokumentáció, portfólió
32 óra/32óra
A komplex vizsgafeladat dokumentációjának és portfóliójának elkészítése
(fotók, műleírás, elektronikus úton való rögzítés)
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Előadóterem (számítógép, projektor, könyvek, filmek stb.), könyvtár, múzeum,
kiállítás
11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
házi feladat

csoport

osztály

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

11.5.2.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló

Csoportbontás

1.

során

Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

x

x

x

x

x
x
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x

Osztálykeret

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

3.
3.1.
3.2.

tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból

4.

Komplex információk körében

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.

x
x

x
x

x

x

x

x

x

Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos versenyjáték
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x

x

x

SZVK 6.1.-6.12.
SZVK 6.1.-6.12.

x
x
x
x

SZVK 6.1.-6.12.

x

SZVK 6.1.-6.12.

11.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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NÉPTÁNCOS ÓRAHÁLÓ
2013
Szakmai
követelmény
Modul
NÉPTÁNC
11500-12
Munkav. Ai.
11499-12
Foglalkoztatás
11498-12
Elh.-munkv.
Segítő id.nyelv
10722-12
Előadó-művészeti
tevékenység

Tantárgy

Párhuzamos képzés
9-12. évf.
9.
10.
11.
36 h
36 h
36 h

Bevezetés a
tánctörténetbe

Tánctörténet

Néprajz/
Folklorisztika

Zeneelmélet
Zenetörténet
Néptánc
gyakorlata

A tánc. kel.
a ren. t.
világáig
Az udvari
b. kia. a
refkori. m.
táncéletig
A rom.
másod
virágzásátó
l. az
újítókig
A XX. sz.
első fel.
táncélete
Kl. balett
alapjai
Kortárs- m t.
alapjai
Néptánc ai.
Színházi
tánc alapjai
A XX. sz.
m. fel. tél.
A komplex
vizsga. sz
vizstev. ek.
A magyar
népr. ai.
Táncf.. ai
A m. nép
táji-tort. T.
A . nép
táncai. cs.
A komplex
vizsg.
szób.
vizstev. ek.
Zenei kfej.
Zeneelm.Zenetört. ai
Tánctech. .
kész.-, kép.
fej. gyak.
A Dunai td
tánc. gyak.
A Tiszai td
tánc. gyak.
Az Erdélyi

12.
32 h

A szk. sp.
u é
5/13.
32 hét

Óraszámok
összesen:

0.5

-

-

-

-

18

-

-

-

-

0.5

16

2

64

-

Táncművészet
gyakorlatának
alapjai

10725-12
Néptánc

Témakör

-

-

-

2

-

-

-

-

72

-

2

-

-

-

72

-

2

-

-

72

-

-

-

2

-

64

4

4

4

2

-

496 (504)

-

-

2

2

-

136 (140)

2

1

-

-

-

108

2

2

-

-

-

144 (140)

-

-

-

-

0.47

15

-

-

-

-

0.53

17

1

-

-

-

-

36

-

1

-

-

-

36

-

-

1

-

-

36

-

-

-

1

-

32

-

-

-

-

2

64

0.5

-

-

-

-

18

0.5

-

-

-

-

18

0.5

1

2

2

-

190

3

2

-

4

3

404

-

2

4

-

3

312

-

2

2

5

5

464

-

Népzene
gyakorlat

Klasszikus balett
gyakorlat
Népi
gyermekjáték
gyakorlat
Színészmesterség
gyakorlat

Előadóművészeti
gyakorlat/
Repertoár
gyakorlat

Kinetográfia
gyakorlati
prezentáció-val

Óraszámok összesen:

táncdial.
tánc. gyak.
Más népek
tánc. gyak.
Tszínházi
gyak.
A m. népzenekut.tör
legj.
népzenkut.
bem. gyak.
prez.
A népi
éneklés
tech. gyak.
A népt.
kapcs.
népdalok
ének.gyak.
Népi
hangsz.,
hangszer.
együttesek
játék gyak.
megism.
A k. b. ai.
kibőv. gy I.
A k. b. ai.
kibőv gy II.
Sport-küzd.
k n. gyj. gy
Énekestáncos k
n. gyj.gy
Kompx k.,kép. fej. gy
Színészm,
testbesz.
és a színp.
mozg.gyak.
A kép. sor.
tan. kor.
bemut. és
gyak.
Műsor ö.
állítási gy.
Jelmez és
kellékh. gy
A tánclej.
alapf. gy.
A tánclej.
rendsz. gy.
A tánclej
leolv. gy

-

-

-

2

64

-

-

-

-

2

64

-

0.5

-

-

-

18

-

0.5

0.5

-

-

36

-

-

0.5

0.5

1

66

-

-

-

0.5

-

16

-

-

-

2

-

64

-

-

-

-

4,5

144

-

-

-

-

0.5

16

-

-

-

-

0.5

16

-

-

-

-

0.5

16

-

-

-

-

1.5

48

3

3

3

3

3

516

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

86

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

86

-

-

-

-

0.5

16

-

-

-

-

0.5

16

-

-

-

-

1

32

20

22

22

25

35

4384 (4380)

ÁTDOLGOZOTT ÓRAHÁLÓ 2015
Párhuzamos képzés

Szakmai
követelmény
Modul

Tantárgy

Témakör

NÉPTÁNC

A szk.. sp. u é

9-12. évf.
9.

10.

11.

12.

13.

36 h

36 h

36 h

32 h

32 hét

-

-

-

-

11500-12
Munkav. Ai.

-

0,5
16

11499-12
-

Foglalkoztatás

-

-

-

0,5
16

11498-12
Elh.-munkv.
Segítő id.nyelv

-

-

-

-

2,0

64
10722-12

Bevezetés a
tánctörténetbe

Előadóművészeti
tevékenység

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

72

72

72

64

7

7

0

0

-

Kortárs- m t.
alapjai

1

1

1

1

-

Néptánc al.

1

1

-

1

-

Színházi tánc
alapjai

1

1

1

1

-

360

360

72

96

A XX. sz. m. fel.
tél.

-

-

-

-

0,4

A komplex
vizsga. sz
vizstev. ek.

-

-

-

-

0,6

Az udvari b. kia.
a refkori. m.
táncéletig
A rom. másod
virágzásától. az
újítókig
A XX. sz. első
fel.táncélete

Táncművészet
gyakorlatának alapjai

10725-12

A tánc. kel. a ren.
t. világáig

Tánctörténet

Néptánc

Kl. balett
alapjai

32
Néprajz/

A magyar népr.
ai.

Folklorisztika

Táncf.. ai

1
-

1

-

-

A m. nép táji-tort.
T.

-

-

1

-

A . nép táncai.
cs.

-

-

1

-

A komplex vizsg.
szób. vizstev. ek.

-

-

2,0
72

64

64

Zeneelmélet

Zenei kfej.

0,5

-

Zenetörténet

Zeneelm.Zenetört. ai

0,5

-

36
Néptánc gyakorlata

Tánctech. .
kész.-, kép. fej.
gyak.
A Dunai td tánc.
gyak.

2,0

1,0

3,0

2,0

A Tiszai td tánc.
gyak.

2,0

Az Erdélyi
táncdial. tánc.
gyak.

1,0

2,0

0,0

4,0

3,0

4,0

3,0

3,0

5,0

5,0

Más népek
2,0

tánc. gyak.
Tszínházi
gyak.
össz-nt-gyak

Népzene gyakorlat

A m. népzenekut.tör legj.
népzenkut. bem.
gyak. prez.
A népi éneklés
tech. gyak.
A népt. kapcs.
népdalok
ének.gyak.
Népi hangsz.,
hangszer.
együttesek játék
gyak. megism.

Klasszikus balett
gyakorlat

Népi gyermekjáték
gyakorlat

-

-

-

-

2,0

5,0

5,0

8,0

11,0

15,0

180

180

288

352

480

-

0,5

-

-

-

1,0

-

-

-

-

0,5

0,5

1,0

-

-

-

0,5

-

72

32

32

A k. b. ai. kibőv.
gy I.

-

-

1,0

1,0

-

A k. b. ai. kibőv
gy II.

-

-

-

-

4,0

36

32

128

-

-

0,5

Sport-küzd. k n.
gyj. gy

-

-

Énekes- táncos k
n. gyj.gy

-

-

-

-

0,5

32
Színész-mesterség
gyakorlat

Kompx k.,- kép.
fej. gy
Színész-m,
testbesz. és a
színp.mozg.gyak.

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

1,5
64

Előadó-művészeti
gyakorlat/Repertoár
gyakorlat

A kép. sor. tan.
kor. bemut. és
gyak.

3,0

3,0

4,0

3,0

Műsor ö. állítási
gy.

0,5

0,5

0,5

0,5

Jelmez és
kellékh. gy

0,5

0,5

0,5

0,5

108

144

144

160

128

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

1,0

Kinetográfia gyakorlati A tánclej. alapf.
prezentációval
gy.
A tánclej. rendsz.
gy.
A tánclej leolv. gy

3,0

64
Óraszámok összesen:

21,0

22,0

25,0

35,0

2.106.3.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
54 212 09
TÁNCOS
NÉPTÁNCOS szakmairány
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I.

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 212 09 Táncos Néptáncos szakmairány szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09
A szakképesítés megnevezése: Táncos Néptáncos szakmairány
A szakmacsoport
kommunikáció

száma

és

megnevezése:

4.

Művészet,

közművelődés,

Ágazati besorolás száma és megnevezése: Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 15%
Gyakorlati képzési idő aránya: 85%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési
sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések,
versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában,
párhuzamos oktatás esetén 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező
szakember alkalmazható:
Tantárgy

-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések
felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza,
melynek további részletei az alábbiak:
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
A képzés során a felsoroltakon kívül szakkönyvek, térképek, fotók, albumok és
egyéb segédanyagok szükségesek.
1

A képzés során a felsoroltakon kívül jó minőségű, nagy teljesítményű
sokszorosító berendezés szükséges.
Az elméleti oktatáshoz az annak megfelelően berendezett tanterem szükséges.
A szóbeli vizsgatevékenységhez szakkönyvek, térképek, albumok, fotók
szükségesek.
A gyakorlati vizsgatevékenység színpadi vizsgafeladatához színpad, színházi
környezet szükséges.
V.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai
tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával.

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok:
Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott
felhasználásával
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hetek száma
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NAT művészet óra
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képzési óraszám 9-12:
képzési óraszám 13:
gyakorlat (felosztva)
összes képzési óra:

2404
1120
160
3684
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évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
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2268 óra
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óraszám
szabadsá
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1120
óra/év
2540 óra

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
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párhuzamosan
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

9.

10.

11.

heti
heti
heti
óraszám ögy óraszám ögy óraszám
e gy
e gy
e gy
11500-12 Munkahelyi egészség és Munkahelyi egészség és
biztonság
biztonság

0,5

Ágazati
szakképzés
közismeret
nélkül

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

1/13

5/13 és 2/14.

12.
ögy

heti
óraszám
e
gy

heti
óraszám
e
gy

ögy

heti óraszám
e
gy

0,5

11499-12 Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések
esetén)

Foglalkoztatás I.

2

4

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak óraszáma évfolyamonként
Párhuzamos képzés

10722-12
Előadó-művészeti
tevékenység

10725-12
Néptánc

9-12. évfolyam

gy

e

Bevezetés a
tánctörténetbe
Táncművészet
gyakorlatának
alapjai **
Tánctörténet
Néprajz/
Folklorisztika
Zeneelmélet Zenetörténet
Néptánc
gyakorlata*,**
„ögy”
Népzene
gyakorlata **
„ögy”

Szakképesítés első évf.

Szakképesítés
utolsó évfolyama

5/13. évfolyam

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

e

gy

280*

e

-

-

e

gy

892*
-

140*

-

36

-

-

-

1006
*

-

-

104*

-

Ögy
***

140*

892*
-

gy

32*
64*

-

-

-

-

32*

-

-

-

114*

-

-

-

-

-

-

--

-

480
*

-

210*

32*

-

-

5

542*

-

96*

szabad

gy

szabad

ögy
***
szabad

Tantárgyak

szabad

Szakmai
követelménymodu
lok

58.
év
fol
ya
m

Szakképesítésspecifikus utolsó
évf.

Klasszikus
balett gyakorlat
**
Népi
gyermekjáték
gyakorlat
Színészmesterség
gyakorlata
Előadó
művészeti
gyakorlat/
Repertoár
gyakorlat *,**
„ögy”
Kinetográfia
gyakorlati
prezentációval

-

-

72

128

-

-

-

-

-

-

-

32*

-

-

-

32*

-

-

-

64*

-

-

-

32*

-

-

-

-

560*

128
*

-

-

-

64*

128*

-

64*

226

894

1102
összes óra
összes óra

474

2634

160

176

3108

928
1104

158
1260

160

1120

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai óraszámai a 40 órás
időkerethez igazodó és felhasználható óraszámokat és a közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is tartalmazzák. A kerettanterv
a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg.
* Heti 5 óra a testnevelés órák terhére
** Szabad sáv
*** Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok között megosztható.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
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2. számú táblázat
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9-12. évf.: 14,03% - 13. évf.: 9,38% - Összesen: 12,92%

16,1%

9-12. évf.: 85,97% - 13. évf.: 90,62% - Összesen: 87,08%

83,9%

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
* Heti 5 óra a testnevelés órák terhére
** Szabad sáv
*** Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok között megosztható.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

15

A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

x
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x

Felelősségtudat

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

Szabálykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigyázatosság
x

Helyzetfelismerés
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x
x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra/18 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra/4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi
épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények
hatásai,
a
munkavégzésből
eredő
megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.

1.3.2. Munkahelyek kialakítása
4 óra/4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
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Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra/2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének,
követelményei és a munkaeszközre

használatba

2 óra/2 óra

vételének

(mint termékre)

dokumentációs

meghatározott

EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
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Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
2 óra/2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi
balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók
részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra/4 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány és az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok
Balesetek és foglalkozási megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
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1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

Osztálykeret

Sorszám

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

1.
1.1.
2.

x

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

2.1.

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak
veszélyei, ártalmai

x

1.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógép használat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok,
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése,
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus
munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony,
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes
munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
2.3.3. Álláskeresés

4 óra
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél
felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs
Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a
munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”):
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések,
béralapú támogatások, mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés,
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub,
pszichológiai tanácsadás.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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Tanterem
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

29

A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerzés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés
melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések
megértése, használata

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma,
felépítése

x

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve
válaszai

x

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett
kérdések megértése, illetve azokra való reagálás
értelmező, összetett mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x

30

x

3. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen
nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az
állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások
elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a
mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
idegen nyelvek

3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz
kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra,
illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó
válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy
szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen
képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben
megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli
karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi
magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt
idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
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vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi
és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az
állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy
egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások
birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún
elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen
tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve
valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai,
kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott
idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz
alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag
megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
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3.3.4. Munkavállalói szókincs
24 óra
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan
tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai
önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi.
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincse,t ami alkalmassá teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt
kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.

3.4. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig
számítógépes tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális
tananyag által támogatott formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák.
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x
x
x
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x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.5.
1.6.
2.
2.1.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

x

Levélírás

x

3.
3.1.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

4.

Csoportos munkaformák körében

2.2.
2.3.

4.1.
4.2.
4.3.

x

x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10722-12 azonosító számú
Előadó-művészeti tevékenység megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

35

4.

Bevezetés a tánctörténetbe

280 óra*

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző tánctörténeti korok szemléletét, táncainak
stílusát, alkotóinak, táncosainak életét, munkásságát. Legyen rálátása a fejlődési
folyamatokra, korszakok, alkotók egymásra hatására. Tánctörténeti ismereteit
képes legyen történeti alapismereteibe ágyazva áttekinteni, valamint
művészettörténeti ismeretekkel összekapcsolni. Fejlessze a tanuló ízlését, táncés színházművészet iránti szeretetét, nyitottságát.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a történelmi, művészettörténeti alapismeretekhez,
valamint az előadó művészeti tevékenység gyakorlati alapjai című
tantárgyhoz.
4.3. Témakörök
4.3.1.

A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncok világáig 72 óra/ óra

Mágia és rítus az őskorban, a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
36 óra
Ez az egység a tánc kezdeteiről, keletkezéséről szól, az ősi társadalmakban
betöltött összművészeti jellegéről, társadalmi funkciójáról. Felöleli a munka
és a tánc, illetve a mágia és a tánc kapcsolatát, az ősi mozdulatábrázolásokat,
ősi formákat, a természeti népek tánckultúráját.
-

a tánctörténet forrásai
a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
ősi mozdulatábrázolások
munkatáncok
tánc és mágia
folklór-tudomány, néptánc-kutatás
ősi formák és ősi tartalmak
varázsló, sámán szerepe, kellékei

Az ókori birodalmak táncélete
Az egység tartalmazza a nagy ókori civilizációkról fennmaradt, tánccal
kapcsolatos ismereteket, a tánc adott kultúrában betöltött szerepét a
társadalom kontextusában.
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-

Egyiptom táncművészete: asztrális táncok, szent táncosnők, pantomim,
akrobatika.
India táncművészete, az indiai táncok elterjedése: hindu tánckönyvek,
táncok fajtái, mudrák.
Kínai táncművészet: harci elem, bábjáték, akrobatika, táncálarcok.
Japán táncművészet: táncfajták, NO színház, táncos dinasztiák.
Görög táncművészet: kozmikus tánc, körtáncok, fátyoltánc,
Dionüszosz-ünnepek, drámai táncok.
Római táncművészet: mimusok, szaturnáliák, lupercaliák, bacchanáliák,
pantomim.

Táncélet Európában a középkortól a reneszánszon át az udvari balettig
34 óra
A téma felöleli a tánctörténetet a koraközépkori keresztény kultusz
terjedésétől a reneszánsz kori Itáliai táncmesterekig.
Középkor
- Az egyház befolyása a mindennapi életre, és a táncra, egyházi tilalmak
- pogány és barbár elemek továbbélése a keresztény kultúrában
- misztérium játékok
- Danse Macabre
- lovagi kultúra
- trubadúrköltészet, táncformák
- nemesi és paraszti táncok különválása
Reneszánsz
- a reneszánsz szemléletváltása
- ballo és balletto
- maestro di ballok: Domenico Da Ferrara, Antonio Cornazano, Fabritio
Caroso, Cesare Negri
- közös lépésanyag és azok variációi
- Az új európai táncművészet megalapozása
- intermedium
- Medici Katalin ünnepélyei
- Thoinot Arbeau: Orquesographie
- XVI. századi nemesi táncok
A magyar táncélet a reneszánszban
Reneszánsz Magyarországon
- Mátyás király és a reneszánsz
- magyarországi táncfajták
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4.3.2. Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig
72 óra/óra
Udvari balett
Részletezi a színpadi tánc kialakulását XIV. Lajos udvari balettjeinek
pompáját.
- XIV. Lajos a Napkirály
- Ballet Royal
- Alkotók: Beuchamps, Lully, Moliére
- commedia dell’ arte
- 1662. Táncakadémia, akadémikusok munkája: Feuillet, Rameau
A felvilágosodás hatása a táncművészetre, Noverre cselekményes balettje
és a "Levelek..."
A felvilágosodás hatása miképp jelenik meg a táncművészetben, Noverre
munkásságán keresztül veszi végig a korszak újító törekvéseit.
-

előzmények: a tökéletes táncosok, kicsiszolt technika, olasz virtuozitás
Noverre élettörténete
Noverre reformtörekvései: A cselekményes balett
Noverre darabjai
pantomim és tánc összekapcsolása
Noverre követői
Vigano coreodrammája

A romantikus balett
Romantika
- Előzmények: Blasis és Burnonville
- Spicctánc, tündérlények
- Taglioni és a Shylphide
- Nemzeti romantika – karaktertáncok
- Fanny Elssler
- Perrot és Grisi
A nyugati balettművészet hanyatlása
A Magyar táncélet az Operaház megnyitáság
A XVIII. sz-i magyar táncélet
- Eszterházy esték
- paraszti táncfolklór
- Iskolai színjátszás
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-

Az első magyar balétek
Reformkor
reformkori táncos generáció, első hivatásos tácosok
olasz balettmesterek
Saáry Fanny, Aranyváry Emília – az első magyar prímabalerinák
Az Operaház kezdetei

1.3.3. A romantika másodvirágzásától az újítókig

72óra

A balett klasszicizálódása Oroszországban
A téma felöleli a nagy romantikus baletteket a koreográfusaitól,
sztárbalerináitól a letisztult klasszikáig, Marius Petipa munkásságáig és az
orosz klasszikus balettig.
Orosz klasszika
- Perrot, Saint-Léon, Blasis Oroszországban
- Petipa balettjei
- Csajkovszkij zenéje
- orosz balettcsillagok, klasszikus virtuozitás
Az angol balett története
- előzmények, hagyományok
- első balettmesterek
- Royal Ballet alapítása – Ninette de Valois
- Rambert Ballet – Marie Rambert
- koreográfusok, táncosok: Ashton, Tudor, Fonteyn, Dolin
Gyagilev és az Orosz Balett
Újítások a balett formanyelvén belül. A társművészetek és a táncművészet
kapcsolata Szergej Gyagilev munkásságán keresztül.
-

Gyagilev személyisége, kulturális szerepe – A Művészet Világa
Új orosz művészet, új balettstílus
Orosz szezonok Párizsban
Fokin alkotói újításai
Sztravinszkij szerepe
Kapcsolat az avantgarde-dal: Satie, Picasso, Cocteau, Goncsarova
Komplex előadás – avantgarde kísérletek
Nyizsinszka, Nyizsinszkij – a mozdulat új lehetőségei
Gyagilev hagyatéka
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Az újítók megjelenése a táncművészetben
A témakör a földrajzilag egymástól elkülönült, vagy éppen egymással szoros
ok-okozati összefüggésben álló újító törekvéseket veszi sorra, koreográfusok,
táncosok alkotói munkásságán keresztül.
A moderntánc kialakulása Amerikában
- Isadora Duncan
- Ruth St. Denis és Ted Shawn
- Martha Graham
- Doris Humphrey és José Limón
Új színpadi törekvések Európában
- Emile-Jacques Dalcroze
- Laban Rudolf
- Mary Wigman
- Kurt Jooss
Magyar Mozdulatművészet kialakulása
- Madzsar Alice
- Dienes Valéria
- Szentpál Olga
4.3.4. A XX. század első felének táncélete

64 óra/óra

Néptánc mozgalmak és hivatásos néptánc együttesek Magyarországon
A témakör sorra veszi a hazai néptánc-élet amatőr és professzionális
színtereit, bemutatja a hivatásos néptánc együtteseket, és a néptánc
mozgalom jelentőségét.
Néptánc, mint a színpadi táncok forrása
- Néptáncok az Operaház színpadán
Együttesek:
- Honvéd
- Állami Népi Együttes
- SZOT és Budapest Táncegyüttes
- Duna Művészegyüttes
Koreográfusok:
- Seregi László
- Molnár István
- Rábai Miklós
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-

Tímár Sándor
Kricskovics Antal
Novák Ferenc
Foltin Jolán
Szigeti Károly
Györgyfalvay Katalin
Néptánc mozgalmak:
Gyöngyösbokréta és Csupajáték
Táncház mozgalmak

Az operaház és a vidéki magyar balett együttesek története,
A témakör a magyar hivatásos balett együttesek történetét,
koreográfusainak, táncosainak munkásságát öleli fel, bemutatja a hazai
táncélet fejlődését.
Operaház
- Az Operaház megnyitása
- Liuigi Mazzantini
- Nicola Guerra
- Külföldi művészek vendégjátéka (Orosz Balett, Isadora Duncan)
- Otto Zöbisch
- Brada Ede
- Jan Cieplinski
- Nádasi Ferenc
- Harangozó Gyula
- Seregi László
- Az Operaház napjainkban
Pécsi Balett
- Az együttes létrejöttének háttere
- Az együttes alkotói szemlélete
- Eck Imre
- Alapító tagok
Szegedi Balett
- Lőrinc György
- Imre Zoltán
- Szegedi Kortárs Balett
- Juronits Tamás
Győri Balett
- Az együttes létrejöttének háttere, alapító tagok
- Markó Iván
- Koreográfiák
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-

Vendégkoreográfusok

Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a XX. században
A témakör áttekinti a XX. század jelentős együtteseit, koreográfusait mind
hazai, mind nemzetközi viszonylatban Európában és a tengerentúlon is. A
témakörön belül a szakanyag a helyi sajátosságoknak megfelelően szabadon
alakítható.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem

1.
1.1
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák
körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

keret

Csopor
tbontás
Osztály

Egyéni

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
osztálykeretben, csoportbontással, egyénileg
Tanulói
tevékenység
Alkalmazandó
szervezési kerete
eszközök és
(differenciálási
Sorfelszerelések
Tanulói tevékenységforma
módok)
szám
(SZVK 6. pont

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

lebontása,
pontosítása)

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
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(ajánlás)

Sorszá
m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
Egyéb: hibajavítás taktilis: a helyes
végrehajtás érdekében
történő érintés,
testigazítás - közvetett
tanári irányítás lényegi mutatás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyén
i

csopor
t

osztál
y

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerint.
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A 10722-12 azonosító számú, Előadó-művészeti tevékenység megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

színházi tánc alapja

néptánc alapjai

kortárs-, modern tánc
alapjai

10722-12 Előadó-művészeti tevékenység

klasszikus balett
alapjai

Táncművészet gyakorlatának
alapjai

FELADATOK
Megfelel az előadó-művészet általános és szakmai
műveltségi elvárásainak
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatokat végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép, ugrás
és forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait és
kombinációit végzi
Néptánc motívumok elemeit és azok összekötését
végzi
Színpadi tánc igényeit kielégítő koreográfiákat
végez
A tánctörténet alapismereteit alkalmazza
Színészi feladatokat old meg.
Repertoárpróbán vesz részt
Zeneelméleti ismereteit alkalmazza
Az adott technika helyes végrehajtásának
szabályait alkalmazza, a feladat szempontjait
betartja
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát figyelembe
véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések
jelentését,
helyes
kiejtését
alkalmazza
Stílus ismereteit alkalmazza
Próbákon vesz részt
Előadótér bejárásán vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Szerepének megfelelően mentális kapcsolatot tart
az előadótársaival
Az
alkotás-előadás-befogadás
folyamatának
hatásmechanizmusát alkalmazza
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X

X
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X
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X
X
X
X
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X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

Napjaink előadóművészeti eseményeit figyelemmel
kíséri
SZAKMAI ISMERETEK
Az előadó-művészet általános és szakmai
műveltség tartalma
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncainak
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A tánctörténet alapjainak tartalma
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető
szabályai
A szerepformálás színpadi fajtái
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A
művészi
kifejezőeszközök
felhasználási
lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely
lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zeneelmélet
A klasszikus, karakter, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt és egyszerre történő végrehajtásának
módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulatok kitalálása
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Az új szakmai törekvések
Betanulás, gyakorlás
Jelmez, kellék, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége, harmonikus
kivitelezés módjai
A
különböző
táncok
stílusa,
jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának jelentősége
Az alkotás-előadás-befogadás folyamata
Napjaink előadóművészeti eseményei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
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Térérzékelés
Ritmusérzék

X
X
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Rugalmasság

X

X

X

X

Önfegyelem

X

X

X

X

Interperszonális rugalmasság

X

X

X

X

Empatikus készség

X

X

X

X

X

X

X

X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Irányíthatóság

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kontroll, önkontroll

X

X

X

X

Intenzív munkavégzés

X

X

X

X

Nyitott hozzáállás

X

X

X

X

5. Táncművészet gyakorlatának alapjai

892 óra*

5.1. A tantárgy tanításának célja
A Táncművészet gyakorlatának alapjai a szakmairánynak megfelelő főtárgyak alapjait
tartalmazza:
- klasszikus balett alapjai az 1-2. évfolyam rúd, közép és ugrás gyakorlatait
foglalja magába
- a kortárs-, modern tánc alapjai a klasszikus balettől eltérő, kortárs-moderntánctechnikai gyakorlatsorokat tartalmaz
- a néptánc alapjai a magyar néptánc kincs alapvető ritmusvilágát,
motívumkészletét és ezek variációs lehetőségét tartalmazza a növendékek
készség és képesség fejlesztésére aktualizálva
- a színházi tánc alapjai feladata a színpadon történő bemutatkozás biztonságos
tánctechnikai és meggyőző előadó-művészeti megvalósítása, – a táncos
munkakör betöltéséhez szükséges színpadi rutin megszerzése, a megfelelő
színpadi magatartás kialakítása
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A táncművészet gyakorlatának alapjai kapcsolódik a bevezetés a tánctörténetbe
tantárgyhoz, megalapozza a klasszikus balett, a kortárs-, modern tánc, néptánc és
színházi tánc tantárgyait, témaköreinek ismeretét.
A közismereti tárgyak közül a történelemhez, az irodalomhoz, az ének-zenéhez,
ill. a testnevelés tantárgyakhoz kapcsolódik.
5.3. Témakörök
5.3.1. Klasszikus balett alapjai

504 óra
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Fő feladata: A klasszikus balett tanításának célja, a Vaganova metodika szerint,
hogy a növendék a képességek, a készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan
elsajátítja alapfokon a klasszikus balett mozgásanyagát, és azt táncosi hivatásának
megfelelő szinten alkalmazni tudja. A tananyag betanításának a tempóját, illetve az
ütemezését mindig az adott évfolyam adottságai és képességei határozzák meg.
Célszerű a zenei kísérethez a megadott metronóm számokat követni és betartani.
1. Klasszikus balett alapjai I.
108 óra
- A helyes testtartás, az en dehors, a lábizomzat, a kartartás kidolgozása, a
földön és 45fokon
- A rúd- és középgyakorlatok talpon végezve.
- Az ugrástechnika megalapozása
A gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és fejkísérettel tanítjuk, megalapozva
ezzel a növendékek elemi koordinációs készségét
2. Klasszikus balett alapjai II.
144 óra
- A kis és nagy pózok bevezetése rúdnál és középen
- Az elemelt lábhelyzeteket középen is tanítjuk. Nehezedő
egyensúlyhelyzetek és több mozgáselemet tartalmazó lépések bevezetése
- Megjelennek a két lábról egy lábra érkező ugrások
3. Klasszikus balett alapjai III.
108 óra
- Az új gyakorlatok megtanításán kívül, az előzőekben elsajátított
gyakorlatok továbbfejlesztése, egy részüket féltalpon állva végeztetjük a
rúdnál. A féltalpra emelkedés kidolgozása, illetve a relevé-vel végzett
gyakorlatok dinamikájának a megismerése
- A már tanult gyakorlatokat középen, pózokban is megtanítjuk. Alapvető
feladat a nagy pózok elsajátítása
- A kis ugrások kidolgozása, tempójuk felgyorsítása

-

4. Klasszikus balett alapjai IV.
144 óra
Fő szempont a Balance kidolgozása sur-le-cou-de-pied-ben tartott
szabadlábbal rúdnál
Középen, elkezdjük tanítani a forgást, a Tour sur-le-cou-de-pied-et en
dehors és en dedans 1 fordulattal
Megjelennek az ¼ és ½ fordulatos ugrások

5.3.2. Kortárs-, modern tánc alapjai
Kortárs-moderntánc alapjai I.

140 óra
36 óra/36 óra

Fő feladata: A klasszikus balettől eltérő, kortárs-moderntánc technikai
gyakorlatsorok. Az adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan szerkesztett
gyakorlat és mozdulatsorai. A bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, kis allegrók,
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diagonális gyakorlatok fejlesszék az izomzatot, a testtudatot, izolációs technika
révén a koordinációt, a ritmusérzéket, a mozgás szótárat, a verbális és nonverbális kommunikációs készséget és a memóriát. A tanulók ismerkedjenek meg
a kortárs-moderntánc alapfogalmaival, és speciális gyakorlataival, adott technika
jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával.
Fejlesztési feladatok
– A központ helyének, valamint fontosságának megéreztetése.
– Adott technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.
– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása.
– A technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.
– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása.
– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése.
– A térhasználati képesség, készség kialakítása.
– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása.
Kortárs-moderntánc alapjai II.

36 óra/36 óra

A témakör feladata az ismeretbővítés, a kortárs-moderntánc speciális
gyakorlataival, adott technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai
világával.
Fejlesztési feladatok
 Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában
történő alkalmazása.
 A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.
 Az új tréning gyakorlatok elsajátítatása.
 A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő
mozgásrepertoár létrehozása.
 A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.
 A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok
kombinációja által
Bázisgyakorlatok
Az összes ízület átmozgatásán van a
mozgáslehetőségét maximálisan kihasználva.

hangsúly

és

a

gerincoszlop

Középgyakorlatok
A kortárs-moderntánc speciális gyakorlatai. Plié, Relevé, Battement tendu
parallel és en dehors, Passé parallel és en dehors, Degagé, Hajlások, döntések
pozícióváltásokkal különböző irányokban, Flat back, Developpé, Enveloppé,
Grand battement gyakorlatok.
Izolációs gyakorlatok
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A fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig áthaladva.
Térbeosztás: térirányok

-

Összekötő lépések
Ugrások
Két lábról–két lábra
Két lábról–egy lábra
Egy lábról–egy lábra
Kortárs-moderntánc alapjai III.

36 óra/36 óra

A témakör feladata a bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, a kis allegrók, diagonális
gyakorlatok tovább fejlesztése, ez által a testtudat, izolációs technika révén a
koordináció, a ritmusérzék, a mozgás szótár, a verbális és non-verbális
kommunikációs készség és a memória fejlesztése. A tanulók az előző témakörök
anyagát kombinációkban, komplexebben összeállított gyakorlatokban alkalmazzák.
Hangsúlyt helyezünk a pozícióváltásokra, mindezt lassabb, majd gyorsabb
tempóban is alkalmazzuk. Ezen kívül, az izolációs gyakorlatok, forgások és a
különböző szintek használata kap nagy hangsúlyt.
Fejlesztési feladatok
- az izolációs gyakorlatok komplexebb változatai
- a különböző forgás lehetőségek
- a gyakorlaton belüli szintváltásokat, dinamikai váltásokat helyben és térben
elmozdulva
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop
mozgáslehetőségeinek maximális felhasználásával
Középgyakorlatok:
Plié, battement tendu, Rond de jambe par terre, Relevé és plié relevé, Hajlások,
döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal, Flat back,
Developpé álló helyzetben, Enveloppé álló helyzetben, Grand battement.
Izoláció
A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton
áthaladva és a körívek mentén
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek
Összekötő lépések irányváltásokkal:
- Féltalpon és féltalpról lassan legördülve
- Pas de bourrée
- Triplet
Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva
Kortárs-moderntánc alapok elmélyítése

32 óra/36 óra
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Fő feladata: Az előző témakörök anyagainak az ismétlése, a technikai tudás
elmélyítése. A tanult mozgásanyag egyre mélyülő, minőségi elsajátítása a cél. Az
eddig tanultak technikai tisztázása, kombinatívabb gyakorlatokkal való fejlesztés.
Minőségi tudatos kivitelezés a térben és a különböző szinteken.
Bemelegítő gyakorlatsor
összeállítása, melyben az összes izület átmozgatásán van a hangsúly és a gerincoszlop
mozgáslehetőségeit maximálisan kihasználja.
Középgyakorlatok
- Battement tendu és battement tandu jeté paralelle és en dehors poziciókban,
pliékkel, karváltásokkal
- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, paralelle és en dehors
poziciókban
- Developpé- enveloppé
- Attitude
- Adagio
- Grand battement
- Térben elmozduló grand battement
- Twist
- Hinge
- Arche
Izolációs gyakorlatok
- fej
- váll
- mellkas
- csípő
- kar
- láb
Forgás gyakorlatok (helyben és térben elmozdulva is)
Összekötő lépések kombinálva más elemekkel
- Féltalpon, pliébe és féltalpról lassan leereszkedve (legördülve)
- Pas de bourrée
- Croisé-ból change
- Triplet
- Pivot
- Tombé
Ugrások a stílusra jellemző törzs és kar használattal
5.3.3. Néptánc alapjai

108 óra/108óra
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A néptánc alapjai témakör tanításának célja az, hogy a növendékek táncos
készségük-képességük
fejlesztése
közben
megismerkedjenek
a
mozdulatelemzés alapjaival, a magyar néptánc tipikus ritmusvilágával,
tempóival, motívumaival, s a motívumok variálási lehetőségeivel. Általános
képet nyerjenek a magyar néptánc szóló, páros és csoportos formáiról.
Mozdulatelemzési alapismeretek, ritmikai képzés 36óra/36óra
A mozdulatelemzés alapjai
Alapfogalmak
– ritmika
– plasztika (a front, a tér, az irányok, a magassági fokok, a távolság, a
pozíciók, a részleges súlyok)
– dinamika
Mozdulat és helyzettípusok
– mozdulattípusok (gesztus, lépés, testsúlyáthelyezés, ugrás, forgás,
keringés)
– helyzettípusok (testpozíciók, súlytalan részek mozdulatlansága, szünet
a testben, szünet a térben, szünet a helyen)
Kiegészítő fogalmak
– páros viszonyok
– táncos-eszköz viszonya
– fogások
Ritmikai gyakorlatok magyar népzenére
–
–
–
–

hangjegyérték gyakorlatok
ütemgyakorlatok
ritmusgyakorlatok
tempógyakorlatok

Ritmikai képzés, ugrósok-csárdások, improvizáció 36óra/36óra
Ritmikai gyakorlatok magyar népzenére:
– hangjegyérték gyakorlatok
– ütemgyakorlatok
– ritmusgyakorlatok
– tempógyakorlatok
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A magyar néptáncok általános motívumcsaládjai, a dél-dunántúli ugrósok
alapján:
–
–
–
–
–

lépések - csárdások
háromlépők – cifrák
lengetők-hegyezők
bokázók
ezek kombinációi

Improvizáció a tanultakból szóló, páros és csoportos formában, táncszók
használatával.
A magyar néptáncok általános motívumcsaládjai, a Felső-Tisza vidéki
csárdások alapján:
–
–
–
–

az ugrósoknál tanultak aktualizálása e témakörben
csárdások
páros forgások és díszítéseik – félfordulók és díszítéseik
önforgók (lányok) – csapásolás (fiúk)

Improvizáció a tanultakból szóló, páros és csoportos formában, táncszók és
tánc közbeni énekléssel.
Elméleti és gyakorlati rendszerezés, tánc eszközökkel

36óra/36óra

Az előző két témakörben tanultak gyakorlása táncfolklorisztikai ismertekkel
bővítve, pl. táncra kérés, táncrend, a tánc megköszönése, viselkedés a tánc
közben, multás a tánc közben. Tánceszközökkel, pl. üveg, söprű az eddig
tanult motivika felhasználásával. Martin György tipizálása.
2.3.4. Színpadi tánc alapjai
140 óra/140óra
A növendékek ismerjék meg, és stilizáltan alkalmazni tudják egy társasági tánc
stilizált formáját.
Ismertessük meg a tanulókkal
– a tanult táncok alaplépéseit
– a táncok stílusát
– a táncok zeneanyagát
– a korabeli szokásformákat
Alakítsuk ki a tanulókban
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– a pontos, stílusos táncolás igényét
– a kötött térformák pontos betartásának igényét
– a csoportmunka egymásra figyelő magatartásformáit
– a kellő munkafegyelmet, szellemiséget
– a művészi előadásmódra való törekvést
Fejlesszük a növendékek
– mozgáskultúráját
– stílusérzékét
– koordinációját
– előadó képességét
– színpadi térlátását
Színpadi tánc alapjai

36 óra/36 óra

Az egység tananyaga a történelmi társasági tánc alapjaira épül. A színpadi járás, és az
alaplépések gyakorlása szólóban, párban, csoportban. Különböző térformák
kialakításának gyakorlása.
– alaplépések, motívumok betanulása, tisztázása
– technikai elemek biztonságos kivitelezése
– szólisztikus, páros és csoportos feladatok betanulása, kidolgozása
– stílusos előadásmód elsajátítása
– tánc és zene összehangoltságának megvalósítása
– a koreográfia gyakorlása
Egy XIX. sz.-i magyar úri báli tánc, vagy XIX. sz. -i európai tánc stilizált formája
36 óra/36óra
A növendékek ismerjék meg, és stilizáltan alkalmazni tudják egy XIX. sz. magyar úri
báli tánc vagy bármilyen XIX. sz. európai tánc stilizált formáját.
XIX. sz. magyar úri báli tánc (Palotás):
– alaplépések tanulása (andalgó, tétovázó, csárdás, rida, cifra, legjtő, toborzó, lengető,
bölcső, magánforgó, páros forgó)
– lezárók, bokázók tanulása
– lassú és gyors témák megismerése, gyakorlása.
Mazurka (vagy bármilyen XIX. sz. európai tánc stilizált formája az alaplépések
megtartásával):
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– kargyakorlatok
– kulcsok, lezárók
– színpadi futás (pas courru - dobbantással, csúsztatva)
– alaplépések tanulása
– gyors térforma váltások gyakorlása alaplépések alkalmazásával
Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása 1.
36 óra/36óra
Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása, különböző stílusokban. A
koreográfiák ötvözhetik a balett-alapú modern tánclépéseket, a musicalekben használt
formákat, kortárs koreográfiák alapelemeit. A modern tánc és klasszikus balett
technika mozgáselemei kerülnek bemutatásra és alkalmazásra a színpadra alkalmazott
koreográfiákban.
–
–
–
–
–
–

a koreográfus tanár által komponált koreográfia motívumainak betanítása
a koreográfia szerkezetének elsajátítása
technikai elemek egyenkénti kitisztázása
technikai elemek gyakorlása
a koreográfia gyakorlása
a meggyőző előadásmód motiválása

Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása 2.
32 óra/32óra
Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása, különböző stílusokban. A
koreográfiák ötvözhetik a balett-alapú modern tánclépéseket, a musicalekben használt
formákat, kortárs koreográfiák alapelemeit. Fontos, hogy a koreográfus-tanár
figyelembe vegye a koreográfiák készítésénél és betanításánál a növendékek technikai
felkészültségét és személyes, előadói képességét.
– alaplépések, motívumok betanulása, tisztázása
– technikai elemek biztonságos kivitelezése
– szólisztikus, páros és csoportos feladatok betanulása, kidolgozása
– stílusos előadásmód elsajátítása
– tánc és zene összehangoltságának megvalósítása
– a koreográfia gyakorlása

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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balett-terem
A nemiségből adódó különböző mozgások, viselkedési formák miatt
csoportbontás szükséges a néptáncban.

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Sorszám

1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Osztálykeret

1.1.

Csoportbontás

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

1.

Egyéni

Tanulói tevékenységforma

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

magyarázat

x

x

x

megbeszélés

x

x

x

szemléltetés

x

x

x

házi feladat

x

egyéb: hibajavítás-taktilis a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás- közvetett tanári
irányítás, lényegi mutatás

x

x

x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerint.
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A
10725-12 azonosító számú
Néptánc
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10725-12 azonosító számú, Néptánc megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

A komplex vizsga
szóbeli
vizsgatevékenységén
ek előkészítése

A 10725-12 azonosító számú Néptánc

A XX.. sz. második
felének táncélete

Tánctörténet

x

x

FELADATOK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatokat végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép, ugrás és
forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait és
kombinációit végzi
Néptánc motívumok elemeit és azok összekötését
végzi
A
néptánc
stilisztikai
elemit
és
azok
szabályrendszerét alkalmazza
Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez
Színészmesterséget tanul
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismerteket tanul
Állóképesség fejlesztő, erőnléti gyakorlatokat végez
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát figyelembe
véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az előadókkal

SZAKMAI ISMERETEK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncai
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
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A talajtorna akrobatikus elemei és kombinációi
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek fajtái
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

Rugalmasság

x

x

Önfegyelem

x

x

A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely lehet
szóló vagy kartáncosi feladat
Zenetörténet és zeneelmélet
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulat kitalálása
Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása, kreatívan
új mozdulatok rögtönzése
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Betanulás, gyakorlás
Jelmez-, kellék-, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége, harmonikus
kivitelezés módjai
A különböző táncok stílusa, jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának jelentősége
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Alapvető beszédtechnika
Az új szakmai törekvések
A folyamatos koordináció jelentősége
A harmonikus kivitelezés módjai
A klasszikus-, karakter-, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai
nyelvű
hallott
szöveg
megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
Ritmusérzék

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság

x

x

Empatikus készség

x

x

Irányíthatóság

x

x

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)

6. Tánctörténet

32óra/32óra*

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1.A tantárgy tanításának célja
A tánctörténetnek tanításának célja az, hogy a tánc fejlődéstörténetét, a különböző
korszakokban való szerepét, egyes népek táncainak legfőbb jellemzőit megismertesse
a növendékekkel, s ezzel tegye teljessé szakmai képzettségüket.
A növendék ismerje meg:
-a tánc kialakulásának történetét
- a tánc fejlődését
- a balettművészet kialakulását, fejlődésének útját, irányzatait
- a táncművészet egyetemes és hazai irányzatait, kiemelkedő reprezentánsait
- a tánc stíluskorszakait és azok legfőbb jellemzőit az adott korszakon belül /néptánc,
balett, történelmi társastánc, társastánc, moderntánc/
- a tánc, a zene és a színpad kapcsolatát, valamint a táncművészetnek a többi
művészeti ágakhoz való viszonyait
- a néptánc történetét, irányzatait, műhelyeit, a jelentősebb alkotóit
- napjaink táncművészetének jelentősebb eseményeit
6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tánctörténeti ismeretek kiegészülve a történelmi, irodalmi, színház-, zenetörténeti és
esztétikai ismeretekke biztosítják az adott életkori szinthez igazodó kultúrtörténeti
tájékozottságot.
A tánctörténeti szaktanár feladata, hogy kitekintést nyújtson a művészetek egyéb
területeire is, és ennek segítségével megteremtődjön a tanulók ismereteinek szintézise.
6.3.

Témakörök

6.3.1. A XX. sz. második felének táncélete
15óra/15óra
Az amatőr néptáncegyüttesek megalakulása Magyarországon
A hivatásos együttesek története (Állami Népi Együttes, Honvéd, Budapest, Duna
Művészegyüttes)
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A színpadi néptánc újjászületése (Györgyfalvai Katalin, Janek József, Kricskovics
Antal)
A táncházmozgalom kialakulása hazánkban
A táncszínház (Novák Ferenc)
Az amerikai moderntánc továbbfejlődése (José Limón, Alwin Ailey, Merce
Cunningham, Twayla Tharp, Alwin Nikolais, Steve Paxton)
Európai moderntánc a kísérletezők nyomdokain (Pina Bausch, Glen Tetley)
Az operabalett a XX. szd második felében (Lőrincz György, Seregi László)
Markó Iván táncszínháza
Magyarországi moderntánc képviselői a XX. század végén (Bozsik Ivett, Ladányi
Andrea, Fejes Ádám)
6.3.2. A komplex vizsga szóbeli vizsgatevékenységének előkészítése
17 óra/17óra
A komplex vizsga előírásaink megfelelő témakör összeállítása.
A témakörök megbeszélése a növendékekkel az esetleges hiányosságok pótlása,
tévedések kiigazítása.
A komplex vizsga előírásainak megfelelő vizsgahelyet imitálása.
A vizsgán használandó v. használható segédeszközök (fotók, albumok, rajzok, stb.)
számbavétele, használatuk fontosságának tudatosítása.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
jegyzetek, tankönyvek
szakfolyóiratok
könyvtár – szakkönyvek
oktatási segédletek pl. tesztlapok, reprók
sokszorosító berendezés
videó-, DVD-tár

6.5. tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
osztálykeretben, csoportbontással, egyénileg
Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Tanulói tevékenységforma

61

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Osztálykeret

Csoportbontás

Egyéni
1.

TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó,
Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

Információ feldolgozó
tevékenységek

Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó,
Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

3.

Képi információk körében

3.1.

Tánctörténeti rajz, kép, film
értelmezése

6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x

x

x
x
x
x
x
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó,
Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
x
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x

x

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

6.1.
6.2.

7.

7.1.
7.2.

TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó,
Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

Komplex információk körében

Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló

x
x
x

x

x

x
x
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó,
Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

Csoportos munkaformák körében

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x
x
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó,
Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

Gyakorlati munkavégzés körében

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x

x

x

x
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó,
Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

Szolgáltatási tevékenységek körében

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással
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x

x

x

x

x

x

6.5.2.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

1.1.

magyarázat

x

x

x

1.2.

elbeszélés

x

x

x

1.3.

kiselőadás

X

1.4.

megbeszélés

1.5.

vita

X

X

szemléltetés

X

1.7.

projekt

X

X

1.8.

kooperatív tanulás

X

X

1.9.

szimuláció

X

X

X

1.10.
1.11.

szerepjáték
házi feladat

X
X

X
X

X
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TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó, Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó, Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó, Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó, Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

X

1.6.

6.6.A tantárgy értékelésének módja

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó, Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó, Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó, Számítógép,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”
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A magyar nép táncainak
csoportosítási lehetőségei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A 10725-12 azonosító számú Néptánc

Táncfolklorisztikai
alapismeretek

x

A magyar néprajz alapjai

A magyar nép tájitörténeti tagozódása

A komplex vizsga szóbeli
vizsgatevékenységének
előkészítése

Néprajz/Folklorisztika

FELADATOK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatokat végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép,
ugrás és forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait
és kombinációit végzi
Néptánc
motívumok
elemeit
és
azok
összekötését végzi
A néptánc stilisztikai elemit és azok
szabályrendszerét alkalmazza
Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez
Színészmesterséget tanul
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismerteket
tanul
Állóképesség fejlesztő, erőnléti gyakorlatokat
végez
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát
figyelembe véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az
előadókkal

x

SZAKMAI ISMERETEK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncai
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A talajtorna akrobatikus elemei és kombinációi
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek
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fajtái
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető
szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális
és nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási
lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely
lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zenetörténet és zeneelmélet
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának
módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulat kitalálása
Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása,
kreatívan új mozdulatok rögtönzése
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Betanulás, gyakorlás
Jelmez-, kellék-, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége, harmonikus
kivitelezés módjai
A különböző táncok stílusa, jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának
jelentősége
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Alapvető beszédtechnika
Az új szakmai törekvések

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A folyamatos koordináció jelentősége
A harmonikus kivitelezés módjai
A klasszikus-, karakter-, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
Ritmusérzék

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

x

x

Rugalmasság

x

x

x

x

x

67

Önfegyelem

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság

x

x

x

x

x

Empatikus készség

x

x

x

x

x

Irányíthatóság

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

x

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

x

x

x

x

x

Nyitott hozzáállás

x

7. Néprajz/Folklorisztika

x

x

204óra/114 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tárgy tanításának célja
A táncfolklorisztika, illetve a hozzá kapcsolódó néprajzi alapismeretek tantárgy célja
és feladata az, hogy a gyakorlati foglalkozásokon elsajátított néptáncmotívikát a
növendékek területileg ill. népcsoportok szerint tudják csoportosítani, valamint
ismerjék meg néptáncaik fejlődéstörténetét, típusait. A növendékek ismerjék meg a
néptánccal kapcsolatos népművészeti műfajokat, népszokásokat, az ünnepköröket!
Az elmélet és a gyakorlat képe együttesen alakítsa ki azt a tudást, amit a tradíció
korszerű értelmezésében a néptánc jelent.
A jelölt ismerje:
- a néprajz fogalmát, történetét, irányzatait
- a népművészeti műfajokat, különös tekintettel a néptánccal kapcsolatosokra
- a magyar nép táji-történeti tagozódását
- ünnepköreinket, azok szokásvilágát
- táncdialektusaink jellemzőit, táncait
- táncaink történeti rétegződését
A jelölt legyen képes:
- táncfolklorisztikai, illetve néprajzi alapismereteit alkalmazni
tánctevékenysége során
7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Minden a néptánccal kapcsolatos tantárgy szoros kapcsolatban van ezzel a
tárggyal, hiszen a példák és a gyakorlatok anyagainak beazonosítása,
rendszerbehelyezése e tantárgy segítségével történik.
E tárgy alkotja azt a keretet, mely a néptánc tantárgyat a hozzá kapcsolódó egyéb
tantárgyakkal keretbe foglalja, annak minden témakörével kapcsolatban van.
Mindezek mellett a tantárgy kacsolatban van a népzenével, tánctörténettel, ill. a
történelem, valamint a magyar irodalom tantárggyal is.
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-

A magyar népzenekutatás rövid történetének, ill. legjelentősebb
népzenekutatóink bemutatásának gyakoralti prezentációja - 18 óra
A népi hangszerek, hangszeregyüttesek játékgyakorlatának megiserése - 18
óra/32 óra
Beveztés a tánctörténetbe támakörei 280 óra/140 óra
A XX.sz. második felének táncélet 15 ór/15 ór

7.3.Témakörök
7.3.1. A magyar néprajz alapjai
36óra/16óra
A néprajz értelmezése, részterületei
Alapvető néprajzi kiadványok
Legjelentősebb kutatók
Etnogenezis, kultúránk helye Európában, életterünk
Ünnepköreink, s azok szokásvilága
Az emberi élet nagy fordulóihoz fűződő szokások (születés, házasság,
halál)
Népművészet – népi iparművészet
A magyar népt táji-történeti tagozódásásnak okai
A magyarsággal együttélő nemzetiségeink
Gazdálkodás
A parasztság kialakulása
7.3.2. Táncfolklorisztikai alapismeretek
36óra/18óra
Táncfolklorisztika a néprajztudományban
A táncfolklorisztika értelmezése
Nép-, paraszti tánc – néptánc
Európa táncrégiói
A falu táncélete
A tánc hagyományozódása
Táncalkalmak
Táncrendezés
Táncillem
A magyar néptánc rendszerezési lehetőségei, Martin György és Pesovár Ernő
rendszere alapján
Alapvető táncfolklorisztikai szakkönyvek, lexikonok
Általános ismeretek a folklór egyéb műfajairól
7.3.3. A magyar nép táji – történeti tagozódása
36 óra/32óra
Kósa László-Filep Antal műveltségbeli különbségeken alapuló csoportosítása:
etnográfiai (néprajzi) csoportok
etnokulturális csoportok
táji csoportok
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A Kárpát-medencében élő magyarság nagytájai:
Dunántúl
Alföld
Felföld
Erdély (Moldva, Bukovina)
A Kárpát–medencében élő magyarság kistájai, etnikai csoportjai
7.3.4. A magyar nép táncainak csoportosítási lehetőségei
32 óra/32óra
Pesovár Ernő kronológikus csoportosítása
A régi réteg táncai (régi stílusú táncok):
körtáncok
fegyvertáncok, eszközös pásztortáncok,
régi férfitáncok (ugrós – legényesek)
régi páros táncok (ugrós páros, küzdő karakterű páros, forgós-forgatós
páros
Az új réteg táncai (új stílusú táncok):
verbunk (szóló-kötött)
csárdás (páros-hármas- kör)
7.3.5. A komplex vizsga szóbeli vizsgatevékenységének előkészítése
64óra/16óra
A 9-12. évfolyamon tanultak ismétlése
A néprajzi és a táncfolklorisztikai ismeretek rendszerezése
A hiányosságok pótlása
A komplex vizsga szóbeli vizsgatevékenységéhez szükséges témakörök
összegzése
A komplex vizsga szóbeli vizsgatevékenységének imitálása
A komplex vizsgán használandó vagy használható segédanyagok (könyvek,
albumok, tárgyak, térképek, stb) számbavétele

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Audió és vizuális eszközökkel, projektorral felszerelt szaktanterem
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
jegyzetek, tankönyvek
szakfolyóiratok
könyvtár – szakkönyvek
oktatási segédletek, pl. tesztlapok, reprók
sokszorosító berendezés
videó-, DVD-tár
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7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
osztálykeretben, csoportbontással, egyénileg

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Számítógép, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon

Információ feldolgozó
tevékenységek

Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Számítógép, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

3.

Képi információk körében

3.1.

Tánctörténeti rajz, kép, film
értelmezése

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.

5.

5.1.

x
x

x

x
x
x
x
x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Számítógép, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon
x

x

x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Számítógép, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon

Komplex információk körében

Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló

x
x
x

x

x

x
x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Számítógép, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon

Csoportos munkaformák körében

Feladattal vezetett kiscsoportos

x
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szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

x
x
x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Számítógép, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon

Gyakorlati munkavégzés körében

6.1.

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

6.2.

7.

x

x

x

x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Számítógép, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon

Szolgáltatási tevékenységek körében

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

7.1.
7.2.

7.5.2.
Sorszám

1.1.

x

x

x

x

x

x

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Számítógép,

1.2.

elbeszélés

x

1.3.

kiselőadás

X

1.4.

megbeszélés

1.5.

vita

x

x

X

X

X

1.6.

szemléltetés

X

1.7.

projekt

X

X

1.8.

kooperatív tanulás

X

X

1.9.

szimuláció

X

X

X
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Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Számítógép,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Számítógép,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Számítógép,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Számítógép,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Számítógép,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Számítógép,

1.10.

szerepjáték

X

X

1.11.

házi feladat

X

X

X

Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Számítógép,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Számítógép,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon

7.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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Zeneelméletizenetörténeti
alapismeretek

10725-12 azonosító számú Néptánc
megnevezésű

Zenei
készségfejlesztés

Zeneelmélet Zenetörténet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatokat végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép, ugrás
és forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait és
kombinációit végzi
Néptánc motívumok elemeit és azok összekötését
végzi
A
néptánc
stilisztikai
elemit
és
azok
szabályrendszerét alkalmazza
Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez
Színészmesterséget tanul
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismerteket tanul
Állóképesség fejlesztő, erőnléti gyakorlatokat végez
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát figyelembe
véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések
jelentését,
helyes
kiejtését
alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az
előadókkal
SZAKMAI ISMERETEK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncai
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A talajtorna akrobatikus elemei és kombinációi
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek fajtái
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
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A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási
lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely
lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zenetörténet és zeneelmélet
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulat kitalálása
Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása,
kreatívan új mozdulatok rögtönzése
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Betanulás, gyakorlás
Jelmez-, kellék-, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége, harmonikus
kivitelezés módjai
A különböző táncok stílusa, jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának jelentősége
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Alapvető beszédtechnika
Az új szakmai törekvések

x

x

X

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A folyamatos koordináció jelentősége
A harmonikus kivitelezés módjai
A klasszikus-, karakter-, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
Ritmusérzék
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

Rugalmasság

x

x

Önfegyelem

x

x

Interperszonális rugalmasság

x

x

Empatikus készség

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
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Irányíthatóság

x

x

Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK

8.

Zeneelmélet – Zenetörténet

36óra/0óra

8.1.A tantárgy tanításának célja
A zeneelmélet, zenetörténet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók korábban
megszerzett ismereteit tovább bővítse, rendszerezze és tudatosítsa.
Alakítsa ízlésüket, világítson rá a zene és mozgás összehangolásának lehetőségeire.
A jelölt ismerje:
- az egyes zenetörténeti stíluskorszakokat, azok legfőbb jellemzőit
- a különböző műfajokat az adott stíluskorszakokon belül, az egyes
műfajok előadó apparátusát
- a zene és a többi művészeti ág kapcsolatát és egymásra való hatását
- a zene és tánc kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását
- a zene alkotóelemeit
- a zenei hang tulajdonságait
- az énekhang fajtáit
- a különböző hangeffektusokat, hangszereket
- a különböző ritmusképleteket, ütemfajtákat
- a zenei szakkifejezésekel
Alakítsa ki a tanulókban az önálló tájékozódás képességét, keltse fel érdeklődésüket és
igényüket a zeneirodalom alkotásainak megismerésére és befogadására.
8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A zenetörténet valamint a zeneelmélet alapvető ismerete nélkül nem képzelhető el
tudatos, professzionális táncos. Ezért fontos, hogy a tanulók a modulban
elsajátítottakat beépítsék gyakorlati munkájukba. Ismereteik kiegészülve történelmi,
irodalmi, képzőművészeti tanulmányaikkal megfelelő kultúrtörténeti tájékozottságot
nyújtanak számukra.
A zenetörténet-zeneelmélet tárgyat tanító tanár feladata, hogy az ismeretek átadásakor
segítse megtalálni tanítványainak az egyetemes kultúra egyes területei között az
összefüggéseket.
8.3.Témakörök
8.3.1. Zenei készségfejlesztés

18óra/0óra
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a klaszikus zene ritmusképleteinek és ütemfajtáinak megismerése és gyakorlása
jellegzetes klasszikus tématípusok éneklése, memorizálása
ritmusdiktálás, dallam visszaéneklés
az elméleti anyag ritmusainak ismerete, gyakorlása
a tanult zenetörténeti korszakokból dallamok éneklése, memorizálása
különleges dallam és ritmusképletek megismerése és gyakorlása
8.3.2. Zeneelméleti – zenetörténeti alapismeretek
18óra/0óra
a zenei anyag belső tagolódásának és építkezésének megfigyeltetése, felismertetése
a zenei azonosság, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség
variáció megismertetése a magyar népzenei anyag segítségével
az énekhang fajtái
a klasszikus zene formaalkotó elemei
klasszikus periódus, két és háromtagúság,
triós forma, variáció, szonátaforma, rondó forma
a klasszikus műfajok:
szonáta, szimfónia, nyitány, versenymű, oratórium, opera
a klasszikus kor tánczenéje
reneszánsz kor hangszeres és vokális zenéje
a reneszánsz tánczene /pavane, gagliarde, saltarello/
a barokk kor zenéje, jellemzői
a barokk kor divatos táncai
a romantikus zene legfőbb stílusjegyei
a legjellemzőbb romantikus műfajok egy-egy kiemelkedő szerző művein keresztül
a kor divatos táncai (mazurka, polonéz, keringő, palotás, verbunk)
a XX. század zenei irányzatainak megismerése a kor kiemelkedő zeneszerzőinek
művein keresztül
ismerkedés a XX. sz-i táncokkal, jazz zenével
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Audió és vizuális eszközökkel, projektorral felszerelt szaktanterem
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
jegyzetek, tankönyvek
kották
szakfolyóiratok
könyvtár – szakkönyvek
oktatási segédletek pl. tesztlapok, reprók
sokszorosító berendezés
videó-, DVD-tár

8.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
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tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
osztálykeretben, csoportbontással, egyénileg

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Metronóm, Hangszerek,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag

Információ feldolgozó
tevékenységek

Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Metronóm, Hangszerek,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése

x
x

x

x
x
x
x
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2.7.

szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

3.

Képi információk körében

3.1.

Zenetörténeti rajz, kép, film
értelmezése

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

x
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Metronóm, Hangszerek,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag
x

x

x
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Metronóm, Hangszerek,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag

Komplex információk körében

Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló

x
x

x

x

x
x
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Metronóm, Hangszerek,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag

Csoportos munkaformák körében

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x
x
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Metronóm, Hangszerek,
kották, hangzóanyag,

Gyakorlati munkavégzés körében
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mozgóképanyag
6.1.
6.2.

7.

7.1.
7.2.

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x

x

x

x
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Metronóm, Hangszerek,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag

Szolgáltatási tevékenységek körében

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x

x

3.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

1.1.

magyarázat

x

x

x

1.2.

elbeszélés

x

x

x

1.3.

kiselőadás

X

1.4.

megbeszélés

1.5.

vita

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

X

X

1.8.

kooperatív tanulás

X

X

1.9.

szimuláció

X

X

X

1.10.

szerepjáték

X

X

X

1.11.

házi feladat

X

X

X

X

X

X
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangszerek, kották,

hangzóanyag,
mozgóképanyag

8.6.A tantárgy értékelésének módja
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”

83

Táncszínházi gyakorlat

Más népek táncainak
gyakorlata

10725-12 azonosító számú Néptánc

Tánctechnikai képzési,
készég-, képességfejlesztési
gyakorlat
A dunai táncdial. táncainak
gyakorlata
A tiszai táncdial. táncainak
gyakorlata
Az erdélyi táncdial.
táncainak gyakorlata

Néptánc gyakorlat

FELADATOK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatokat végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép, ugrás
és forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait és
kombinációit végzi
Néptánc motívumok elemeit és azok összekötését
végzi
A
néptánc
stilisztikai
elemit
és
azok
szabályrendszerét alkalmazza
Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez
Színészmesterséget tanul
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismerteket tanul
Állóképesség fejlesztő, erőnléti gyakorlatokat végez
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát figyelembe
véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések
jelentését,
helyes
kiejtését
alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az
előadókkal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncai
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A talajtorna akrobatikus elemei és kombinációi
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek fajtái
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x

A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási
lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely
lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zenetörténet és zeneelmélet
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulat kitalálása
Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása,
kreatívan új mozdulatok rögtönzése
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Betanulás, gyakorlás
Jelmez-, kellék-, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége, harmonikus
kivitelezés módjai
A különböző táncok stílusa, jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának jelentősége
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Alapvető beszédtechnika
Az új szakmai törekvések
A harmonikus kivitelezés módjai
A klasszikus-, karakter-, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
A folyamatos koordináció jelentősége

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x

x
x
x
x

x
x
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x
x
x
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x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
Ritmusérzék

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

x

x

x

Rugalmasság

x

x

x

x

x

x

Önfegyelem

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság

x

x

x

x

x

x

Empatikus készség

x

x

x

x

x

x
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Irányíthatóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás

x

x

x

x

x

x

9. Néptánc gyakorlat
„ögy” 1486óra/752óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
„ögy” - E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is. Ezek
ütemezéséről az oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés
helyi tapasztalatai alapján.
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani.
A szakmai önállóság megtartása érdekében a szakképzés 9-13. évfolyamának
aspektusában lettek meghatározva a témakörök óraszámai, ezzel adva lehetőséget a
tananyagtartalmaknak és az óraszámoknak a helyi tapasztalatok, hagyományok
szerinti variálhatóságára.
E tárgyat az osztatlan képzésben szerzett diplomával is lehet tanítani.
9.1. A tantárgy tanításának célja
A néptánc a táncművészet egyik legőszintébb, legtermészetesebb, legrégibb műfaja,
minden mozgásos művészet motivikája visszavezethető ezen ősi nyelvezetre. A
néptánc népi nemzeti kultúránk megértésének, megőrzésének közérthető formája,
mely közérthetősége miatt más népek számára is könnyen befogadható, így a kultúrák
közeledését is szolgálja.
A néptánc tantárgy tanításának célja az, hogy a tanulók anyanyelvi szinten sajátítsák
el a néptánc nyelvezetét. A tanulók legyenek képesek improvizálni, értsék és érezzék a
műfaj hangulatát, amit előadásukban éreztetni is tudnak.
A tanulók a képzés során ismerjék meg a magyar nép, nemzetiségeink, s néhány
környező nép táncait.
A tanultakat stílusosan, nagy átéléssel tudják alkalmazni koreográfiákban és
improvizáció körben is.
Legyenek képesek a táncszínházi törekvések szellemében készül alkotásokban is
közreműködni.
Alakítsa ki a tanulókban:
- a magyar, nemzetiségeink, környező népek néptáncai iránti érdeklődést
- olyan technikai és előadói felkészültséget, melyen a növendékek őszintén,
természetesen tudnak megnyilatkozni a néptánc nyelvezetén,
- a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét,
- csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét,
- igényességet a munkában, előadásokon,
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- tiszteletet a műfaj, ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt
Fejlessze a diákok:
- fizikai és pszichés állóképességét,
- technikai ismereteiket,
- a koordinált, ritmikus mozgásosságot
- térlátásukat, helyzetfelismerésüket
- előadókészségét
9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A néptánc tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a néprajz, táncfolklorisztika,
népzene, gyermekjátékok tantárgyakkal.
- Táncfolklorisztikai alapismeretek 36óra/18óra
- A magyar nép táji-történeti tagozódása 36óra/32óra
- A magyar nép táncainak csoportosítási lehetőségei 32óra/32óra
- A népi éneklés technikájának gyakorlata 18óra/32óra
- A tánchoz kapcsolódó népdalok éneklésének gyakorlata 82óra/32óra
- Énekes-táncos népi gyermekjátékok gyakorlata 16óra/16óra
A szakmai önállóság megtartása érdekében a szakképzés 9-13. évfolyamának
aspektusában lettek meghatározva a témakörök óraszámai, ezzel adva lehetőséget a
tananyagtartalmaknak és az óraszámoknak a helyi tapasztalatok, hagyományok
szerinti variálhatóságára.
9.3. Témakörök
9.3.1. Technikai képzés, készség-, képességfejlesztés
94óra/0óra
Minden évfolyamon, minden néptánc foglalkozáson tánctechnikai képzést kell tartani!
A feladat fontosságára való tekintettel azonban szükséges a közös modul Néptánc
alapjai c. részére további technikai képzést ráépíteni e modul segítségével.
A tánctechnikai képzés terjedjen ki a:
a. gimnasztika - rendgyakorlatok
b. speciális gyakorlatok (ugrások, forgások, hajlítások, izolálás,
mozgás- és ritmusmemórai , mozgáskoordináció stb.)
c. ritmika – plasztika - dinamika
d. táncos nyelv
e. daltanulás
f. koreográfiai gyakorlat területeire.
9.3.2. A dunai táncdialektus táncainak gyakorlata „ögy”
Sárköz
- ugrós, verbunk
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352óra/196óra

- karikázó
- lassú és friss csárdás
- eszközös táncok
Rábaközi táncok
- verbunk és dús
- lassú csárdás
- friss csárdás
Nyugati - palóc táncok
- karikázó
- verbunk
- lassú és friss csárdás
- mars
Somogyi táncok
- ugrós
- karikázó
- lassú és friss csárdás
- eszközös

Kalocsai táncok
- fércelő
- mars
- lassú és friss csárdás
Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően.
9.3.3. A tiszai dialektus táncainak gyakorlata
„ögy”368 óra/164óra
Gömöri táncok
- karikázó
- verbunk
- páros verbunk
- lassú és friss csárdás, körcsárdás
Szatmári táncok:
- magyar verbunk
- lassú és friss csárdás, körcsárdás
- botoló
Nyírségi táncok:
- hajlikázó
- csapás
- oláhos
- lassú és friss csárdás, körcsárdás
- botoló
Dél-alföldi táncok:
- oláhos
- lassú csárdás
- friss csárdás
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Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően
9.3.4. Az erdélyi táncdialektus táncainak gyakorlata „ögy” 416óra/226óra
Székelyföldi táncok:
- verbunk
- forgatós
- jártatós – lassú csárdás
- szöktetős – friss csárdás
Maros-menti táncok:
- kapcsos
- pontozó
- szegényes
- forduló
- szökős
Széki táncok
- sűrű és ritka tempó
- magyar
- lassú
- csárdás
- porka
- hétlépés
Mezőségi táncok:
- sűrű és ritka legényes
- magyar
- akasztós
- csárdás
- szökős
- sűrű csárdás
- korcsos
Kalotaszegi táncok:
-legényes
- verbunk
- csárdás
- szapora
Gyimesi táncok:
-

féloláhos
Verbunk
kettős jártatója és sírülője
lassú és sebes magyaros
héjszák

Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően
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9.3.5. Más népek táncainak gyakorlata
„ögy” 192óra/134óra
A hazai nemzetiségek táncaiból néhány, pl.:
- magyarországi román (Méhkerék v. Elek)
- szlovák
- délszláv
- német
- cigány
Más népek táncai:
- a szomszédos országok népeinek táncaiból néhány
9.3.6. Táncszínházi gyakorlatok
„ögy” 64óra/32óra
Táncszínházi koreográfiai gyakorlatok
- közös próbatermi és színpadi munka ezen irányzat képviselőivel
- táncszínházi produkciók létrehozása és bemutatása
- táncszínházi produkciók, vagy azok részleteinek betanulása és
előadása
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett- terem, táncterem (tanműhely)
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
Öltözők, zuhanyzók
Videó és audio kazetták, CD-k, DVD-k
Internet
Archív anyagok
Táncnál használt speciális eszközök /bot, üveg/
Szakfelszerelések /karaktercipő, csizma, jelmezek stb./
Szemléltető eszköz
Szakirodalom, dokumentumok
9.5. .A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
csoportbontással, egyénileg
Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Tanulói tevékenységforma
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK

1.1.
1.2.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

Osztálykeret

Csoportbontás

Egyéni
1.

6. pont lebontása,
pontosítása)

Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, Metronóm,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag ,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Információ feldolgozó
tevékenységek

Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x
x

x
x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
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Mikroport, Metronóm,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék
2.5.
2.6.
2.7.

3.

3.1.

4.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x
x
x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, Metronóm,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag

Képi információk körében

Tánctörténeti rajz, kép, film , archív
anyag értelmezése

x

x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, Metronóm,
kották, hangzóanyag,

Komplex információk körében
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4.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

5.

Csoportos munkaformák körében

5.3.
5.4.
5.5.

6.

mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék
Táncelőadás
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, Metronóm,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

x

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, Metronóm,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Gyakorlati munkavégzés körében
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6.1.
6.2.

7.

7.1.
7.2.

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x

x

x

x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, Metronóm,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Szolgáltatási tevékenységek körében

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

4.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.

magyarázat

1.4.

megbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x

X
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Tükör, kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
Metronóm, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Tükör, kották, hangzóanyag,

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

1.11.

házi feladat

X

X

X

X
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X

mozgóképanyag, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
Metronóm, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Tükör, kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
Metronóm, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Tükör, kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
Metronóm, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz

1.12.

Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

x

x

x

(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
Metronóm, kották,
mozgóképanyag
Tükör, kották, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
Metronóm, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

9.6. A tantárgy értékelésének módja
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”
Az értékelés szempontjai:
- stílusos, pontos, élményszerű táncbemutatás
- a tanult motivika helyes táncszerkesztésű, táncrendű előadása
- az etűdök és koreográfiák pontos, a színpadi törvényszerűségek szerinti
bemutatása
- előadói képesség
- tudatosság
- a partnerrel és a csoporttal való együttműködés képessége
- megfelelő jelmez, kellék és díszlethasználat
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10725-12 azonosító számú Néptánc

A magyar népzenekutatás rövid
történetének, ill. legjelentősebb
népzenekutatóink bemutatásának
gyakorlati prezentációja
A népi éneklés technikájának
gyakorlata
A néptánchoz kapcsolódó
népdalok éneklésének gyakorlata
A népi hangszerek, hangszer
együttesek játékgyakorlatának
megismerése

Népzene gyakorlat

FELADATOK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatokat végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép,
ugrás és forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait
és kombinációit végzi
Néptánc motívumok elemeit és azok összekötését
végzi
A
néptánc
stilisztikai
elemit
és
azok
szabályrendszerét alkalmazza
Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez
Színészmesterséget tanul
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismerteket
tanul
Állóképesség fejlesztő, erőnléti gyakorlatokat
végez
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát
figyelembe véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az
előadókkal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
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Színpadi tánchoz a történelmi korok táncai
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A talajtorna akrobatikus elemei és kombinációi
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek fajtái
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető
szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális
és nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási
lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely
lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zenetörténet és zeneelmélet
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának
módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulat kitalálása
Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása,
kreatívan új mozdulatok rögtönzése
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Betanulás, gyakorlás
Jelmez-, kellék-, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége, harmonikus
kivitelezés módjai
A különböző táncok stílusa, jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának
jelentősége
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Alapvető beszédtechnika
Az új szakmai törekvések
A harmonikus kivitelezés módjai
A klasszikus-, karakter-, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
A folyamatos koordináció jelentősége

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
Ritmusérzék

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

x

Rugalmasság

x

x

x

x

Önfegyelem

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság
Empatikus készség

x

x

x

x

Irányíthatóság

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

10. Népzene gyakorlat

„ögy”

x

x

136óra/96óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A néptáncos szakmai képzettség megszerzésében nagy szerepe van a népzene
általános és regionális ismeretének, mely a néptánc igényes gyakorlatához
elengedhetetlenül szükséges.
A népzene tantárgy tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókat a magyar
népdalok sokrétűségével, gazdagságával, a népdaléneklés technikájával, az
instrumentális népzene alapjaival.
Továbbá az egyéni és csoportos éneklés megszerettetése, egy közösséghez, néphez
való tartozás érzésének erősítése a népdalokon keresztül.
Ismertesse meg a tanulókkal:
- a népdalok tájegységenkénti megoszlását
- a különböző előadásmódokat, stílusokat
- a népdalok csoportosításának rendszerező elveit, szempontjait
- a népzenekutatók, gyűjtők munkásságát
- a népi hangszereket
- a népi zenekarok felépítését, területi különbözőségét
- az eredeti anyagok /”adatközlők”/ segítségével a népi éneklési módot
- a népdalcsokor szerkesztésének lehetőségeit, elveit, szabályait
- a népdalelemzés szempontjait
- az instrumentális népzene alapjait, a kontrakíséret és a tánc összefüggéseit.
Alakítsa ki a növendékekben, hogy a népzenei sajátosságok, fontos jellemzők alapján
felismerjék egy-egy adott népdal hovatartozását, tájegységhez, tánctípushoz való
kötődését..
Átfogó képet adjon a zene és a tánc együttéléséről, egységéről.
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Ismerjék a növendékek a magyar tánczene történelmi gyökereit, a műzene és a
népzene kölcsönös egymásra hatását, tudják belehelyezni az európai zene –és
tánckultúrába.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Népzene és néptánc elválaszthatatlan egységet képez, ezért a tananyagnak
alkalmazkodnia kell a néptáncoktatás tematikájához, témaköreihez is. Az énekes
népzenén kívül nagy hangsúlyt kap a hangszeres népzene oktatása, kiemelve a zene és
a tánc összefüggéseit, törvényszerűségeit. Szoros kapcsolata van a népviseletekkel, a
néprajzi hagyományokkal, szokásokkal.
Ezek együttes ismerete ad általános képet a magyar népi életről, nemzeti múltunkról,
népi hagyományainkról.
A szaktanár feladata: utalást tegyen, kitekintést nyújtson az adott népdalokhoz
kapcsolódó táncokra, az adott tájegység viseletére, táncbéli és egyéb hagyományaira
is.
A népzeneoktatás közben kapcsolatot kell teremteni a zeneelmélet-zenetörténet
tantárgy óráin szerzett ismeretekkel is.
- Zenei készségfejlesztés 18óra/0óra
10.3.

Témakörök

10.3.1. A magyar népzenekutatás rövid történetének, ill. legjelentősebb
népzenekutatóink bemutatásának gyakorlati prezentációja 18óra/0óra
A népdal, a népzene fogalma
A népzene sajátosságai, jelentősége
Magyarság a zenében
Népzene, néptánc összefüggései
Kik az adatközlők, népi énekesek, népzenészek?
A népzenekutatás története, jeles alakjai
Népzenei dialektusterületek
Kriza János
Lajta László
Vikár Béla
Kodály Zoltán
Bartók Béla
Vargyas Lajos
Olsvai Imre
Dancs Lajos
Kallós Zoltán

10.3.2. A népi éneklés technikájának gyakorlása
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18óra/32óra

A népdalelemzés szempontjai
- szerkezet
- kadencia
- ambitus
- dallamvonal
- metria
- ritmika
- pódia, stb.
A népi éneklés technikájának gyakorlata:
- ráhangolódás
- légzéstechnika
- hangképzés
- előadásmód, díszítési lehetőségek
- tempótartás
- partnerhez, zenéhez való igazodás
Népzenei előadásmódok:
- parlando
- rubato
- parlando-rubato
- giusto
- poco rubato
- quasi giusto
- giusto sillabic
10.3.3. A néptánchoz kapcsolódó népdalok éneklésének gyakorlata „ögy”
82 óra/32óra
A népdalok osztályozása.
Népzenei dialektusterületek
Általános zenei alapismeretek átismétlése:
- Ritmus, ritmusfajták, ritmizálás, ütem, metrum, ütembeosztás, ütemfajták,
tempó
- Zenei hang, hangközök, hangsorok
- Előjegyzések, módosító jelek
- Kottaolvasás: 1# , 1b-ig
A dunai táncdialektus táncaihoz tartozó népdalok
- sárközi, rábaközi, somogyi, nyugati-palóc, kalocsai népdalok, polgári eredetű táncok
dallami
A tiszai táncdialektus táncaihoz tartozó népdalok
- Gömöri, szatmári, nyírségi, dél-alföldi népdalok, polgári eredetű táncok dallami
Az erdélyi táncdialektushoz tartozó népdalok
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- székelyföldi, kalotaszegi, széki, mezőségi, gyimesi, Maros-menti, polgári eredetű
táncok dallami
A gyermekdalok általános zenei jellemzői
A sirató stílus és jelentősége
Pentaton, kvintváltó stílus, a páva dallamcsalád
A proporciós eljárás lényege és továbbélése a népdalokban és a táncdallamokban
Az augmentáció fogalma, jelentősége
10.3.4. Népi hangszerek, hangszer együttesek játékgyakorlatának
megismerése
óra/32óra
Egyetlen hangszer: duda, tekerő, citera
Zenekarok: duda + hegedű (általános)
tekerő + klarinét (Dél-Alföld)
klarinét + dob (román)
furulya + koboz (Moldva)
hegedű + ütőgordon (Gyimes)
A hangszerek és zenekarok hangzásvilágának ismerete, jellemzőik
Kíséretmódok: dűvő, esztam
A hangszeres zene összetevői a kontra tükrében: a dűvő és az esztám fajtái,
meghatározottságai
Parasztbandák, cigányzenekarok

18

10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Audió és videó berendezéssel, hangosítással, internettel felszerelt szaktanterem
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
lemezek, kazetták, könyvek
fénymásoló
videó
ötvonalas tábla

10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
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(ajánlás)
osztálykeretben, csoportbontással, egyénileg

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

2.3.
2.4.
2.5.
3.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak)

Információ feldolgozó
tevékenységek

Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak)

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében

x
x
x
Hangszerek, kották,
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hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak)
3.1.

4.

4.1.
4.3.
4.4.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

Népzenei rajz, kép, film értelmezése

x

x

x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak)

Komplex információk körében

Esetleírás készítése
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után

x
x

x

x

x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak)

Csoportos munkaformák körében

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x
x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD

Gyakorlati munkavégzés körében
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lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak)
6.1.
6.2.

7.

7.1.
7.2.

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x

x

x

x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Képi anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak)

Szolgáltatási tevékenységek körében

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x

x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

1.1.

magyarázat

x

1.3.

kiselőadás

X

1.4.

megbeszélés

X
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Metronóm,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Metronóm,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Metronóm,
Képi anyag lejátszását

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

X

X

1.8.

kooperatív tanulás

X

X

1.11.

házi feladat

1.12.

10.6.

Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

X

X

X

x

x

A tárgy értékelési módja
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x

biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Metronóm,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Metronóm,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Metronóm,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Metronóm,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”
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A klasszikus balett
alapjainak kibővített
gyakorlata II.

10725-12 azonosító számú Néptánc

A klasszikus balett
alapjainak kibővített
gyakorlata I.

Klasszikus balett
gyakorlat

x

x

FELADATOK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatokat végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép, ugrás és
forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait és
kombinációit végzi
Néptánc motívumok elemeit és azok összekötését
végzi
A
néptánc
stilisztikai
elemit
és
azok
szabályrendszerét alkalmazza
Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez
Színészmesterséget tanul
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismerteket tanul
Állóképesség fejlesztő, erőnléti gyakorlatokat végez
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát figyelembe
véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések
jelentését,
helyes
kiejtését
alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Folyamatosan
mentális kapcsolatot tart
az
előadókkal

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncai
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A talajtorna akrobatikus elemei és kombinációi
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek fajtái
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
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x

A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási
lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely
lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zenetörténet és zeneelmélet
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulat kitalálása
Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása,
kreatívan új mozdulatok rögtönzése
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Betanulás, gyakorlás
Jelmez-, kellék-, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége, harmonikus
kivitelezés módjai
A különböző táncok stílusa, jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának jelentősége
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Alapvető beszédtechnika
Az új szakmai törekvések
A harmonikus kivitelezés módjai
A klasszikus-, karakter-, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
A folyamatos koordináció jelentősége

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai
nyelvű
hallott
szöveg
megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
Ritmusérzék

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

Rugalmasság

x

x

Önfegyelem

x

x

Interperszonális rugalmasság

x

x

Empatikus készség

x

x

Irányíthatóság

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
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MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

11. Klasszikus balett gyakorlat
200óra/0óra
A tantárgy az oktatási hagyományainak megfelelően csoportbontásban tanítandó.
11.1. A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balett tantárgy tanításának célja, hogy a növendék a képességek, a
készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan elsajátítsa a klasszikus balett
alapjainak mozgásanyagát, és azt néptáncos hivatásának megfelelő szinten alkalmazni
tudja.
Ismertesse meg a tanulókkal:
- a klasszikus balett alapvető lépésanyagát, speciális koordinációját, alapvető technikai
elemeit, a mozgás kapcsolatát a zenével, a mozgásanyag variációs lehetőségeit,
- a lépések helyes végrehajtásának meghatározó szabályait, a harmónikus, esztétikus
kivitelezés módjait, a táncos előadóművészi magatartásformáit.
Alakítsa ki a tanulókban:
- a beidegzett, rendszeres munka természetes igényét, a megfelelő munkafegyelmet,
szellemiséget, munkájuk tudatos kontrolálását, a közös csoportmunka helyes,
egymásra figyelő magatartásformáját, a technikai hibák önálló korrigálásának
képességét, a művészi előadásmód igényét.
Fejlessze a növendékek:
- fizikai képességét, teljesítő és állóképességét, tánc iránti szeretetét, technikai tudását,
stílusérzékét, dinamikai érzékét, hangsúlyozva a gyakorlatok közti dinamikai
különbségeket, mozgásmemóriáját, koncentráló-képességét, koordinációs készségét,
muzikalitását, kreativitását, igényességét, az esztétikus előadásmódban és a plasztikus
kivitelezésben.
A jelölt legyen képes:
- a klasszikus balett alapjainak, alapvető lépésanyagának kombinálására,
gyakorlatsorokká fűzött formájának önálló bemutatására,
- a zene és a tánc összhangjának megtartására
- a partnerrel vagy csoporttal való együttműködésre.
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
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A klasszikus balett az esztétikus, szép mozdulatok megtanulásához feltétlenül
szükséges, így minden egyes gyakorlati szakmai tárgyhoz és témakörökhöz
folyamatosan és szorosan kapcsolódik.
11.3.Témakörök
A következő két témakörben a közös modulban elindított képzésre építve
tökéletesítjük a növendékeke alapvető ismereteit klasszikus balettből.

11.3.1. A klasszikus balett alapjainak kibővített gyakorlatai I.
72óra/0óra
Fő szempontok: Az állóképesség fejlesztése az izomerő növelése, ezt szolgálják a demi
plié-relevé-s, tour lent és en tournant gyakorlatok. Nagy ugrások és az entrechat-k
tanítása nagy figyelmet igényel. Fontos az előadásmód fejlesztése, a helyes és tiszta
kivitelezés, a koordináció. Az egyes gyakorlatok különböző sajátosságú
dinamikájának gyakorlása elengedhetetlen.
Rúdgyakorlatok:
- A már megismert pózokat összekötjük egy gyakorlaton belül.
Fondu 90 fokon
Fondu 90 fokon tombéval előre és hátra
Frappé és double frappé demi plié-relevével előre, oldalra, hátra és pózokban
Rond de jambe en l’air demi plié-relevével
Grand rond 45 fokon demi plié-relevével és demi pliében
Grand rond 90 fokon féltalpon
Relevé lent és developpé pózokban plié-relevével
Grand battement jeté lábmegtartással előre, oldalra, hátra és pózokban
Balance helyzetek féltalpon, nagy pózokban
Középgyakorlatok:
Fouetté 45 fokon talpon en dehors, en dedans
Relevé lent pózokban demi plié-relevével
Allongé pózok
Tour lent nagy pózokban és passé helyzetben
Temps lié 90fokon talpon és féltalpon.
Grand battement jeté lábmegtartással irányokban, pózokban
Tourok:
Tour sur le cou de pied II., IV. és V. pozícióból 1 tourral IV. pozíciba érkezve, en
dehors
és en dedans
Tour posé en dehors, en dedans és váltakozva
Emboité sauté en tournant diagonálban
Allegro:
Temps levé sauté I., II., IV. és V. pozícióban, changement volé
Pas emboité, emboité sauté
Egyes kis ugrásokat teljes (1) fordulattal is gyakoroltatjuk
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Pas de chat olasz- és spanyol formák
Temps levé sauté 45 és 90 fokon (színpadi forma)
Pas failli
Grand assemblé előre, oldalra, hátra és pózokban
Grand temps levé sauté 90 fokon, elöl, oldalt és hátul tartott szabad lábbal, pózokban
is
Sissone fermé 90 fokon oldalra és pózokban
1Cabriole 45 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban
11.3.2. A klasszikus balett alapjainak kibővített gyakorlata II. 128óra/0óra
Fő szempontok: A korábban tanult anyag állandó ismétlése, fejlesztése, precizitásának
javítása, különböző kombinációk és etűdök tanulása. Egy-egy kombinációba
különböző típusú elemeket is elhelyezünk (pl. forgások, díszítő- és kötőelemek
adagióban, allegroban). A klasszikus balett előadásmódjának sajátosságaira különösen
nagy hangsúlyt fektetünk. Megtanítjuk az eddig tanult diagonál forgásokat körben is.
Bővítjük a díszítő- és összekötő lépések körét, használatuk lehetőségeit.
Tourok:
Tour degagé diagonálban és körben
Tour tirebouchonne középen és diagonálban, sorozatban is
Allegro:
Pas courru
Échappé battu
Entrechat quatre
Entrechat royal
Assemblé battu
Brisé
Cabriole 90 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban
Jeté entrelacé
Grand fouetté sauté
Grand jeté croisé- és effacé pózokban
.
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Audió és videó eszközökkel felszerelt, internet hozzáféréssel rendelkező balett
terem, táncterem (tanműhely)

11.5. tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
A műfaj és annak célszerű oktatási hagyományai szerint csoportbontás szükséges.
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csoportbontással, egyénileg

1.

1.1.
1.2.
1.5.
1.7.

2.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Tükör, balett rúd,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Metronóm,
mozgóképanyag ,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Információ feldolgozó
tevékenységek

Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x
x

x
x

x

x

x
Tükör, balett rúd,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Metronóm,
mozgóképanyag

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
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2.3.
2.4.

3.

3.1.

4.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x
x

x
Tükör, balett rúd,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Metronóm,
mozgóképanyag

Képi információk körében

Balett rajz, kép, film értelmezése

x

Komplex információk körében

4.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

5.

Csoportos munkaformák körében

x
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x

x
Tükör, balett rúd,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Metronóm,
mozgóképanyag
Táncelőadás
Tükör, balett rúd,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,

videókamera),
Metronóm,
mozgóképanyag
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x
Tükör, balett rúd,
Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Metronóm,
mozgóképanyag

Gyakorlati munkavégzés körében

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Tükör, balett rúd, Hajópadló,
balett-szőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Metronóm,

1.2.

elbeszélés

x

x

x

1.10.

szerepjáték

X

X

X

1.11.

házi feladat

X

X

x

x

1.12.

Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

mozgóképanyag
Tükör, balett rúd, Hajópadló,
balett-szőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Metronóm,
mozgóképanyag
Tükör, balett rúd, Hajópadló,
balett-szőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Metronóm,
mozgóképanyag
Tükör, balett rúd, Hajópadló,
balett-szőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Metronóm,
mozgóképanyag

x

11.6.A tantárgy értékelésének módja
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”
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Énekes-táncos népi
gyermekjátékok
gyakorlata

10725-12 azonosító számú Néptánc

Sport-küzdő karakterű
népi gyermekjátékok
gyakorlata

Népi gyermekjáték
gyakorlat

FELADATOK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatokat végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép, ugrás és
forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait és
kombinációit végzi
Néptánc motívumok elemeit és azok összekötését
végzi
A
néptánc
stilisztikai
elemit
és
azok
szabályrendszerét alkalmazza
Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez
Színészmesterséget tanul
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismerteket tanul
Állóképesség fejlesztő, erőnléti gyakorlatokat végez
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát figyelembe
véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések
jelentését,
helyes
kiejtését
alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az
előadókkal

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncai
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A talajtorna akrobatikus elemei és kombinációi
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek fajtái
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A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási
lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely
lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zenetörténet és zeneelmélet
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulat kitalálása
Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása,
kreatívan új mozdulatok rögtönzése
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Betanulás, gyakorlás
Jelmez-, kellék-, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége, harmonikus
kivitelezés módjai
A különböző táncok stílusa, jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának jelentősége
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Alapvető beszédtechnika
Az új szakmai törekvések
A harmonikus kivitelezés módjai
A klasszikus-, karakter-, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
A folyamatos koordináció jelentősége

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

Rugalmasság

x

x

Önfegyelem

x

x

Interperszonális rugalmasság

x

x

Empatikus készség

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai
nyelvű
hallott
szöveg
megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
Ritmusérzék
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
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Irányíthatóság

x

x

Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK

12. Népi gyermekjáték gyakorlat

32óra/32óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

12.1.A tantárgy tanításának célja
A néptáncos szakirányú ismereteinek teljessé tétele érdekében a jelölteknek el kell
sajátítani bizonyos ismereteket a tánctevékenységet megelőző mozgásos
tevékenységből, a sport - küzdő és az énekes - táncos gyermekjátékok területéről.
A jelölt ismerje:
- a tanult tájegységek, tanult gyermekjátékainak mozgás és játékvilágát
- a gyermekjátékok, játékdalok életkori meghatározottságának jellemzőit
- a gyermekjáték típusokat
A jelölt legyen képes:
- gyermeki világ átélésére
- a játékok mozgás, dal- és táncanyagának természetes bemutatására
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A gyermekjátékok tantárgy táncelőkészítő jellege miatt legszorosabb kapcsolatban a
néptánc tantárggyal van, de jellege miatt a népzene tantárggyal is kapcsolatot tart..
- Tánctechnikai képzési, készség,- képesség fejlesztési gyakorlat 94óra/0óra
- A népi éneklés technikájának gyakorlata 18óra/32óra
12.3.
Témakörök
12.3.1. Sport-küzdő karakterű népi gyermekjátékok gyakorlata 16óra/16óra
Eredeti játékok tanulása /Sport- küzdő karakterű játékok/
A játék kutatás rövid története
Alapvető játék - szakirodalom
A játékok típusrendje /a Magyar Néprajz VI.-ban megjelent tanulmány
alapján/
A játékok dallamvilága
A játékszövegek néprajzi vonatkozásai
Idegen, nem népi eredetű játékok és felismerésük
A játékok felhasználása színpadi gyakorlatban
Eredeti játékok tanulása /Sport- küzdő karakterű játékok/

12.3.2. Énekes-táncos népi gyermekjátékok gyakorlata
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16óra/16óra

Eredeti játékok tanulása /énekes-táncos karakterű játékok
Mozgásos játékok /Hatan vannak, Túrós játék, Kifordulok, stb./
Eszközös /Kidobós, Földre terítsd, stb./
Párválasztó /Fehér liliomszál, Kútba estem, Kis kacsa fürdik, stb./
Szellemi /Koszorú, Mély kútba tekintek, stb./
kiolvasók /Ecc-pec, stb./
Mondókák /Gólya, katica, stb./
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett- terem, táncterem (tanműhely)
12.5.1A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
osztálykeretben, egyénileg

1.

1.2.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak,
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

Információ feldolgozó
tevékenységek

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak,
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
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lejátszó, MP3, MP4),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
2.1.

Írásos elemzések készítése

3.

Képi információk körében

3.1.

Tánctörténeti rajz, kép, film
értelmezése

4.

4.4.

5.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak,
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak,
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

Komplex információk körében

Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak,
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

Csoportos munkaformák körében

Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak,
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD

Gyakorlati munkavégzés körében
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lejátszó, MP3, MP4),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
6.1.
6.2.

7.

7.1.
7.2.

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak,
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

Szolgáltatási tevékenységek körében

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x

x

7.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

1.1.

magyarázat

x

1.3.

kiselőadás

X

1.4.

megbeszélés

X
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak, Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó, MP3,
MP4), Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak, Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó, MP3,
MP4), Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak, Zenei

1.6.

szemléltetés

1.9.

szimuláció

X

X

X

1.10.

szerepjáték

X

X

X

1.11.

házi feladat

X

X

x

x

1.12.

Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

X
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x

anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó, MP3,
MP4), Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak, Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó, MP3,
MP4), Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak, Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó, MP3,
MP4), Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak, Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó, MP3,
MP4), Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak, Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó, MP3,
MP4), Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera), kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag

12.6.A tantárgy értékelésének módja
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”
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Színészmesterség,
testbeszéd és a
színpadi mozgás
gyakorlata

10725-12 azonosító számú Néptánc

Komplex készség-,
képesség fejlesztés
gyakorlata

Színészmesterség
gyakorlata

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

FELADATOK
Bemelegítő,
készségfejlesztő
gyakorlatokat
végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép,
ugrás és forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák
tréningsorait és kombinációit végzi
Néptánc
motívumok
elemeit
és
azok
összekötését végzi
A néptánc stilisztikai elemit és azok
szabályrendszerét alkalmazza
Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez
Színészmesterséget tanul
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismerteket
tanul
Állóképesség fejlesztő, erőnléti gyakorlatokat
végez
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát
figyelembe véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az
előadókkal
SZAKMAI ISMERETEK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncai
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A talajtorna akrobatikus elemei és kombinációi
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A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek
fajtái
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető
szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális
és nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási
lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely
lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zenetörténet és zeneelmélet
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának
módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulat kitalálása
Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása,
kreatívan új mozdulatok rögtönzése
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Betanulás, gyakorlás
Jelmez-, kellék-, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége,
harmonikus kivitelezés módjai
A különböző táncok stílusa, jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának
jelentősége
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Alapvető beszédtechnika
Az új szakmai törekvések
A harmonikus kivitelezés módjai
A klasszikus-, karakter-, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
A folyamatos koordináció jelentősége

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
beszédkészség
Harmonikus
mozgáskoordináció
(testi
ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
Ritmusérzék
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Rugalmasság

x

x

Önfegyelem

x

x

Interperszonális rugalmasság

x

x

Empatikus készség

x

x

Irányíthatóság

x

x

Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

Nyitott hozzáállás

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

MÓDSZER KOMPETENCIÁK

13. Színészmesterség gyakorlata

64óra/32óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1.. tantárgy tanításának célja
A tánc speciális kifejezési eszközein túlmenően a leendő táncosnak mutassa meg azt az
utat, amelynek végiggyaloglása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a jó mesteremberből /a felkészült táncosból/ művész váljon, esélyt adjon az egyénnek arra, hogy
éljen a színpadon, hiszen minden előadó-művészet igazi titka ez.
Bontakoztassa ki önálló alkotókészségét, nyitottá tegye gondolkodását a világ dolga-ival
kapcsolatban.
Ismerje meg önmagát. Vállalja bátran testi szellemi adottságait. Esetleges fogyatékosságát természetesnek tartsa, tanuljon meg abból is tőkét kovácsolni saját maga és
embertársai számára.
Sajátítsa el a színművészet alapeszközeit /beszéd, testbeszéd/. Tiszta beszédével és
kifejező, helyes mozgásával tanulja meg gondolatait, érzelmeit világosan, szépen és
pontosan megfogalmazni.
Ismerje meg a legkülönfélébb színpadi karaktereket.
Tárgy- és helyzetimprovizációs gyakorlatok révén fejlessze rögtönzési képességét,
erősítse lélekjelenlétét a színpadon.
Térben és időben tanuljon meg biztonságosan mozogni, tudjon eligazodni különféle
élethelyzetekben. Fejlessze asszociációs képességét.
Képes legyen figyelmét hosszú ideig koncentrálni és irányítani saját akarata szerint.
Fejlődjön kapcsolatteremtő képessége a környezetével.
Emlékezőképessége és fantáziája magas fokon fejlődjön.
Erősödjön empátiás képessége. Beleélési készségének fejlettségével sikeresen és
biztonságosan tudjon megnyilvánulni a színpad és a társadalmi élet konfliktushelyzeteiben.
Kialakuljon fejlett mozgáskultúrája. Testi és lelki harmóniáját megteremtse. Pozitív
életszemléletét kialakítsa.
Ismerkedjen meg a színpadi jelmez, díszlet és kellék használatával, a színpadi maszk
alapjaival.
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Ismerkedjen meg a színpadtechnika legfontosabb elemeivel, a különféle színházi
mesterségekkel.
A képzés során szerzett ismeretek és élmények ösztönözzék arra, hogy az
alkotótevékenység lehetőségét élete további részében is igényelje és azt gyakorolja.
A képzés eredményeként képes legyen önálló előadást létrehozni. /kevés tanári
segítséggel/.
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A színház magába foglalja szinte az összes művészeti tevékenységet, hiszen
hatásmechanizmusának szolgálatába állítja a zenét, a képzőművészetet, az irodalmat,
a kézművességet, a táncot és természetesen a szerepvállalást, amely mindent eldöntő
szerepet fog játszani a személyiségformálásban.
Mindegyik előadó-művészeti formára - így a táncra is - érvényesek és kötelezőek a
színpad törvényei, a táncosnak is ismernie kell az alapvető színészi eszközöket.
A színjátékoktatás segíteni fogja az összes szakmai tantárgy előadói megjelenítését.
A tárgy jellege miatt a legszorosabb kapcsolatban az Előadóművészi
gyakorlat/Repertoár gyakorlat tantárggyal és annak minden témakörével,
óraszámával van.
13.3. Témakörök
13.3.1. Komplex készég, képességfejlesztés gyakorlata
16óra/0óra
- színek felismerése, megkülönböztetése és azok különféle társítása
- színek hatása az egyénre, a színek által kiváltott reakciók
- térbeli tárgyak megfigyelése, utánzása
- élőlények mozgásának megfigyelése, utánzása
- műalkotások megfigyelése, elemzése
Hallás:
- különböző hangok felismerése, megkülönböztetése
- zajok zörejek
- énekhang, muzsika /hangszerek felismerése/
- az emberi hang sokszínűsége
- a beszéd képessége
Tapintás:
- környezetünk letapogatása
- térérzékelés és tájékozódás
- tárgyak felismerése tapintás révén
- személyek felismerése tapintás révén
- tárgyak és személyek valamilyen tapintási benyomás
szerinti csoportosítása
Szaglás:
- szagok, illatok felismerése
- szubjektív szagérzékelés
- térbeli tájékozódás szagérzékelés alapján
Ízlelés:
- ízek felismerése
- szubjektív ízérzékelés
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Memória- és fantáziafejlesztés
Ritmusérzék fejlesztése
Térbeli tájékozódás csiszolása, finomítása
A figyelem összpontosítása és irányítása
saját test felfedezése, megismerése
/különböző testrészek, izmok együttes és önálló mozgása/
a feszítés és lazítás technikája
/görcsök feloldása, az alkotásra kész test felkészítése/
játékos koncentrációs gyakorlatok
partnerérzékelés
a bizalom fejlesztése önmagával és partnerekkel szemben
A kapcsolat
mimika, pantomika, tekintet, gesztusok
szavak nélküli üzenetek
testtartás
távolságtartás, közelség
összetett kommunikációs játékok
Beszédtechnika
a helyes légzés technikája
beszédgimnasztika
a hangadás
a kiejtés
a hangsúly, hanglejtés
a ritmus
a szünet
a beszédstílus
a színpadi beszéd
a beszédhibák
a hangszínek
a hangerő
a koncentráció
a rádió és a televízió hangja
mikrofon előtt
kamera előtt
a lámpaláz
Művészi beszéd
összetett beszédgyakorlatok
beszédes helyzetgyakorlatok
a versmondás
a prózamondás
vers, mese és próza az audivizuális médiákban
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13.3.2. Színészmesterség, testbeszéd és a színpadi mozgás gyakorlata
48óra/32óra
Színészmesterség

-

tárgy- és helyzetimprovizációk
önismereti és személyiségfejlesztő játékok
koncentrációs játékok
érzékelést fejlesztő és készségfejlesztő játékok
karakter- és jellemábrázolás
bizalom- és fantáziafejlesztő játékok
empátiát erősítő tréning
interakciós, kapcsolatteremtő játékok
dramatizálás
jelenetek
színházi próbák
színházi előadás
Testbeszéd, színpadi mozgás

-

a mimika
a gesztusok
viselkedési formák
a test fizikai gátlásainak leküzdése
a test legparányibb mozgásának tudatosítása
uralkodás a test izmai fölött
/bemelegítések, állás, járás, megindulás, megállás, lazítás,
feszítés, tempótartás, tempóváltoztatás, leülés, felállás, esések,
karakterjárások, botlás, ájulás, tárgyak kezelése, összeütközés,
verekedés, pofon, leszúrás, stb. .../

13.4.képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, táncterem (tanműhely)
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
Lehetőleg színpaddal rendelkező helyiség
Világítási berendezések
Zongora
Kellékek és jelmezek
Szakkönyvek

13.5. tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás) osztálykeretben, csoportbontással, egyénileg

1.

1.1.
1.2.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Szakmairánynak
megfelelő öltözék,
Mikroport, mikrofon,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera) , Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
TV, Projektor,
vetítővászon, Zenei
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)

Információ feldolgozó
tevékenységek

Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
Szakmairánynak
megfelelő öltözék,
Mikroport, mikrofon,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera) , Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
TV, Projektor,
vetítővászon, Zenei
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
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(erősítő, hangfalak)
2.5.
2.6.
2.7.

3.

3.1.

4.

4.4.
4.5.

5.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x
x
x
Szakmairánynak
megfelelő öltözék,
Mikroport, mikrofon,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera) , Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
TV, Projektor,
vetítővászon, Zenei
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)

Képi információk körében

Színházi rajz, kép, ill. film értelmezése

x

x

x
Szakmairánynak
megfelelő öltözék,
Mikroport, mikrofon,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera) , Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
TV, Projektor,
vetítővászon, Zenei
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)

Komplex információk körében

Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló

x
x
Szakmairánynak
megfelelő öltözék,
Mikroport, mikrofon,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera) , Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),

Csoportos munkaformák körében
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TV, Projektor,
vetítővászon, Zenei
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)
5.3.
5.4.
5.5.

6.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x

Gyakorlati munkavégzés körében

6.1.

Műveletek gyakorlása

x

6.2.

Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x

7.

Szolgáltatási tevékenységek körében

7.1.
7.2.

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

13.5.2.

x

x

x

x

x

x

x

x

Szakmairánynak
megfelelő öltözék,
Mikroport, mikrofon,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera) , Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
TV, Projektor,
vetítővászon, Zenei
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)
Szakkönyv, internet,
kép, táncfilm
Szakkönyv, internet,
kép, táncfilm
Szakmairánynak
megfelelő öltözék,
Mikroport, mikrofon,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera) , Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
TV, Projektor,
vetítővászon, Zenei
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)

tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
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Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

1.9.

szimuláció

X

X

X

1.10.

szerepjáték

X

X

X

1.11.

házi feladat

X

X

x

x

1.12.

Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Szakmairánynak megfelelő
öltözék, Mikroport, mikrofon,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera) , Képi anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. videó, DVD lejátszó), TV,
Projektor, vetítővászon, Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó, MP3,
MP4), Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)
Szakmairánynak megfelelő
öltözék, Mikroport, mikrofon,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera) , Képi anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. videó, DVD lejátszó), TV,
Projektor, vetítővászon, Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó, MP3,
MP4), Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)
Szakmairánynak megfelelő
öltözék, Mikroport, mikrofon,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera) , Képi anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. videó, DVD lejátszó), TV,
Projektor, vetítővászon, Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó, MP3,
MP4), Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)

x

13.6.A tantárgy értékelésének módja
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”
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Műsor összeállítási
gyakorlat

Jelmez és kellék
használati gyakorlat

10725-12 azonosító számú Néptánc

A képzés során tanult
koreográfiák
bemutatása és
gyakorlása

Előadóművészeti gyakorlat/ Repertoár
gyakorlat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Bemelegítő,
készségfejlesztő
gyakorlatokat
végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép,
ugrás és forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák
tréningsorait és kombinációit végzi
Néptánc
motívumok
elemeit
és
azok
összekötését végzi
A néptánc stilisztikai elemit és azok
szabályrendszerét alkalmazza
Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez
Színészmesterséget tanul
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismerteket
tanul
Állóképesség fejlesztő, erőnléti gyakorlatokat
végez
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát
figyelembe véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az
előadókkal

x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncai
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A talajtorna akrobatikus elemei és kombinációi
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x

A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek
fajtái
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető
szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális
és nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási
lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely
lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zenetörténet és zeneelmélet
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának
módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulat kitalálása
Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása,
kreatívan új mozdulatok rögtönzése
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Betanulás, gyakorlás
Jelmez-, kellék-, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége,
harmonikus kivitelezés módjai
A különböző táncok stílusa, jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának
jelentősége
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Alapvető beszédtechnika
Az új szakmai törekvések
A harmonikus kivitelezés módjai
A klasszikus-, karakter-, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
A folyamatos koordináció jelentősége

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
beszédkészség
Harmonikus
mozgáskoordináció
(testi
ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
Ritmusérzék

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x
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Rugalmasság

x

x

x

Önfegyelem

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság

x

x

x

Empatikus készség

x

x

x

Irányíthatóság

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

x

14. Előadóművészi gyakorlat/Repertoár gyakorlat „ögy” 688óra/128óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

„ögy” - E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is. Ezek
ütemezéséről az oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi
tapasztalatai alapján.
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani.
A szakmai önállóság megtartása érdekében a szakképzés 9-13. évfolyamának aspektusában
lettek meghatározva a témakörök óraszámai, ezzel adva lehetőséget a tananyagtartalmaknak
és az óraszámoknak a helyi tapasztalatok, hagyományok szerinti variálhatóságára.

E tantárgy az osztatlan képzésben szerzett diplomával is tanítható.
14.1.A tantárgy tanításának célja
Az Előadóművészi gyakorlat/Repertoár gyakorlat tantárgy tanításának célja az,
hogy a próbatermi munka eredményeként megjelenő készségeket, képességeket a
növendékeke koreográfiák, előadások, műsorok formájában gyakorolhassák, ezzel
mintegy felkészüljenek jövőbeni szakmájukra.
A növendékek ismerjék meg a színház világát, gyakorlati tevékenység közben
szembesüljenek a színpad törvényeivel.
Ismerjék meg a jelmezek, díszletek, kellékek gyors és pontos, szakszerű
használatát, tegyenek gyakorlatot azok kezelésében.
A növendéke szerezzenek rutint a komplex vizsga színpadi vizsgarésze előtt az
ilyen típusú vizsgafeladatokkal kapcsolatosan.
Alakuljon ki a növendékekben az egyén, a kis,- és a nagycsoport közötti
együttműködés képessége, legyenek egymással empatikusak, toleránsak a
színpadon.
Alakuljon ki a növendékekben az a rövid,- közép és hosszú távú memória, ami
képessé teszi őket a különböző terjedelmű darabok színvonalas bemutatására.
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Szilárduljon meg a képzés végére a folyamatos koncentráció képessége a színpadi
tevékenységben is.
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ez a tárgy a néptánc tantárggyal és annak minden témakörével és óraszámával áll
kapcsolatban, hiszen az évközi munkát összegző koreográfiák, ill. a nyári gyakorlaton
gyakorolt művek is e tantárgy tanítása közben jönnek létre.
A néptáncon kívül ugyanilyen közvetlenül kapcsolódó tantárgy az össze témakörével
és óraszámaival a Színészmesterség gyakorlata tantárgy is.
Természetesen a más táncműfajokból készült etűdök, koreográfiák gyakorlására is
feladata lehet e tantárgynak.
Mivel a képzés színpadi szakemberek képzéséről szól, e tantárgy mintegy gyakorlati
összegzése az összes elméleti és gyakorlati tantárgynak, hiszen az ott tanult ismeretek
valamilyen formában megjelennek a színpadi produkciókban.

14.3. Témakörök
A szakmai önállóság megtartása érdekében a szakképzés 9-13. évfolyamának
aspektusában lettek meghatározva a témakörök óraszámai, ezzel adva lehetőséget a
tananyagtartalmaknak és az óraszámoknak a helyi tapasztalatok, hagyományok
szerinti variálhatóságára.
14.3.1. A képzés során tanult koreográfiák bemutatása és gyakorlása „ögy”
516óra/96óra
A néptánc tantárgynál felsorolt tananyagtartalmakból a néprajzi, folklorisztikai
hitelességet megőrizve a pedagógusok alkotói szabadságát megőrizve a képzés
pillanatnyi állapotának megfelelő számú koreográfiák, etűdök készüljenek, s
gyakoroltassanak, adassanak elő.
Mindezeken túl az új törekvéseknek megfelelően a táncszínházi koreográfiák
gyakorlását és előadását is el kell végezni. Ezeket a koreográfiákat vagy a táncszínházi
műfajban ismert és elismert alkotóktól kell megszerezni, vagy a táncpedagógusok
állítják össze.
Készülhetnek tehát:
- sárközi
- gömöri
- rábaközi
- székelyföldi
- keleti-palóc
- kalocsai
- szatmári
- nyírségi
- Maros-menti
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- széki
- mezőségi
- dél-alföldi
- kalotaszegi
- gyimesi
- nemzetiségi,
- táncszínházi
- polgári táncok
- más népek táncaiból készült koreográfiák, ill. szerkesztett műsorok.
A képzés során, a más táncműfajok tanulása közben létrejött koreográfiákat, etűdöket
is a repertoáron lehet tartani, s igény szerint bemutatni.
E tantárgy keretei között van arra lehetőség, hogy a tananyagtartalomban megjelölt
táncokon kívül más táncokból is szülessenek alkotások.
14.3.2. Műsor összeállítási gyakorlat „ögy”
86óra/16óra
Az előző témakörben felsoroltaknak megfelelően a növendékek itt tanulják meg
azt a folyamatot, amikor a koreográfiákból színpadi produkció, szerkesztett műsor áll
össze.
14.3.3. Jelmez és kellékhasználati gyakorlat „ögy”
86óra/16óra
A műsor hiba nélküli teljesítéséhez a növendékek itt tanulják meg a gyors,
pontos, igényes öltözködést, ill. a kellékekkel való biztonságos és művészi
bánásmódot.

14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, táncterem (tanműhely)
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükség további eszközökre és
felszerelésekre:
Színpad
Jelmeztár
Kelléktár

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
osztálykeretben, csoportbontással, egyénileg
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1.

1.4.

2.

2.6.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Információ feldolgozó
tevékenységek

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

x
Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban

x
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2.7.

3.

3.1.

4.

4.4.
4.5.

5.

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x

Képi információk körében

Térrjaz, kép, film értelmezése

x

Komplex információk körében

Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló

x

x

Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék
Szakkönyv, internet,
kép, táncfilm
Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

x
x
Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását

Csoportos munkaformák körében
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biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék
5.1.

6.

6.1.

7.

Csoportos helyzetgyakorlat

x
Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Gyakorlati munkavégzés körében

Műveletek gyakorlása

x

Szolgáltatási tevékenységek körében
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x

x
Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.

fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

7.1.
7.2.

x

x

x

x

x

x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.

magyarázat

1.6.

szemléltetés

1.9.

szimuláció

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x

X

X

X
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X

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon, Képi
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon, Képi
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD
lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon, Képi
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. videó, DVD

lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

1.12.

Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

x

x

x

14.6. A tantárgy értékelésének módja
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”
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A tánclejegyzés
rendszerének
gyakorlata

A tánclejegyzés
leolvasási gyakorlata

10725-12 azonosító számú Néptánc

A tánclejegyzés
alapfogalmainak
gyakorlata

Kinetográfia gyakorlati
prezentációval

x

x

x

x

X

x

FELADATOK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatokat végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép, ugrás
és forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait és
kombinációit végzi
Néptánc motívumok elemeit és azok összekötését
végzi
A
néptánc
stilisztikai
elemit
és
azok
szabályrendszerét alkalmazza
Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez
Színészmesterséget tanul
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismerteket tanul
Állóképesség fejlesztő, erőnléti gyakorlatokat végez
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát figyelembe
véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések
jelentését,
helyes
kiejtését
alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az
előadókkal

x
x

X
X

x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncai
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A talajtorna akrobatikus elemei és kombinációi
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek fajtái
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x

X

x

A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási
lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely
lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zenetörténet és zeneelmélet
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulat kitalálása
Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása,
kreatívan új mozdulatok rögtönzése
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Betanulás, gyakorlás
Jelmez-, kellék-, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége, harmonikus
kivitelezés módjai
A különböző táncok stílusa, jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának jelentősége
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Alapvető beszédtechnika
Az új szakmai törekvések
A harmonikus kivitelezés módjai
A klasszikus-, karakter-, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
A folyamatos koordináció jelentősége

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
Ritmusérzék

x
x
x
x
x

X

x

X
X
X
X

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

X

x

Rugalmasság

x

X

x

Önfegyelem

x

X

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság

x

X

x

Empatikus készség

x

X

x
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Irányíthatóság

X

x

x

X

x

Intenzív munkavégzés

x

X

x

Nyitott hozzáállás

x

X

x

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Kontroll (ellenőrző képesség)

15. Kinetográfia gyakorlati prezentációval

64óra/64óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

15.1.A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék a mozdulatelemzés ill. a tánclejegyzés
/Laban tánclejegyzés/ alapfogalmait, ill. a megszerzett ismereteik segítségével képesek
legyenek a lejegyzett motívumok, folyamatok reprodukálására
Ismertesse meg a tanulókkal:
- a mozdulatelemzés alapfogalmait, összefüggéseit
- a tánclejegyzés alapfogalmait
- a tánclejegyzés rendszerét
- a tánclejegyzés olvasásának technikáját
Alakítsa ki a tanulókban:
- az önkontrollon alapuló tudatosságot
- a lejegyzés áttekintésének /egészben látásának/ képességét
- a lejegyzés reprodukálásának igényét
Fejlessze a tanulók.
- motívumismeretét a leolvasott lejegyzésekkel
15.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
E tárgy bizonyos fogalmait, elemeit a klasszikus balett tantárgyak tanításakor is
használhatjuk, de praktikus kapcsolata igazán a néptánccal van! Az e tárgy tanulása
során szerzett ismeretek ugyanis lehetővé teszik a néptáncos számára az eddig
kevéssé ismert és használt leírásból való táncreprodukálást, tanulást.
- Tánctechnikai képzési, készség-, képességfejlesztési gyakorlat 94óra/0óra
15.3.Témakörök
15.3.1. A tánclejegyzés alapfogalmainak gyakorlata
Alapfogalmak
- vonalrendszer
- irányok
Mozdulat- és helyzettípusok jelölése
Kiegészítő jelek
- kapocs, kapcsolójel
- ismétlőjelek
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16óra/16óra

- távolság csökkenése-növelése
- hajlítás-feszítés
- lábfej részei
- pozíciójelek
- dinamikai jelek
- testrészek-ízületek
- páros viszony
- táncos-eszköz viszony
- fogások
- vonatkozási jel
10.3.2. A tánclejegyzés rendszerének gyakorlata
16óra/16óra
Az előző témakörben tanultak alapján a Laban tánclejegyző rendszer megismerése,
rendszerének, technikájának beazonosítása, gyakorlati tevékenység során.
10.3.3 A tánclejegyzés leolvasási gyakorlata
32óra/32óra
Leolvasási gyakorlatok az előző témakörökben megszerzett ismeretek
felhasználásával.
Az ugrósok táncleírásból történő rekonstruálása.
15.4.A képzés javasolt helyszíne
Balett-terem, táncterem (tanműhely)
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
osztálykeretben, csoportbontással, egyénileg
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1.

1.2.
1.3.
1.6.
1.7.

2.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Információ feldolgozó
tevékenységek

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
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mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék
2.4.

3.

3.1.

5.

5.1.
5.3.
5.4.
5.5.

Tesztfeladat megoldása

x
Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Képi információk körében

Kinetogram értelmezése

x

x

x
Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Csoportos munkaformák körében

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x
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6.

6.1.
6.2.

7.

7.1.
7.2.

Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Gyakorlati munkavégzés körében

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x

x

x

x
Tükör, Hajópadló,
balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
videó, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videókamera),
Mikroport, mikrofon,
kották, hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Szolgáltatási tevékenységek körében

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással
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x

x

x

x

x

x

10.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x

1.1.

magyarázat

1.4.

megbeszélés

X

1.6.

szemléltetés

X
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Tükör, Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék
Tükör, Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék
Tükör, Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,

1.8.

kooperatív tanulás

1.11.

házi feladat

1.12.

Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

X

X

X

x

x

X

videókamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék
Tükör, Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék
Tükör, Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. videó,
DVD lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videókamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”
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2.106.4.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
54 212 09
TÁNCOS
SZÍNHÁZI TÁNCOS szakmairány
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
I.

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 212 09 Táncos Színházi táncos szakmairány szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09
A szakképesítés megnevezése: Táncos Színházi táncos szakmairány
A szakmacsoport
kommunikáció

száma

és

megnevezése:

4.

Művészet,

közművelődés,

Ágazati besorolás száma és megnevezése: Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 15%
Gyakorlati képzési idő aránya: 85%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési
sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések,
versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában,
párhuzamos oktatás esetén 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező
szakember alkalmazható:
Tantárgy

-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések
felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza,
melynek további részletei az alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
nincs
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V.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai
tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával.

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok:
Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott felhasználásával
évfolyam
9. évfolyam
10.
11.
12.
13.
évfolyam
évfolyam
évfolyam
évfolyam
hetek száma
36
36
36
32
32
11
12
13
16
31
heti szakmai óraszám a
heti 40 órás szki
kerettanterv szerint
1
NAT művészet óra
szabad sáv
4
4
4
4
4
helyi szinten szakmai
15
17
17
20
35
képzésre fordítható
összes óraszám
éves óraszám
540
612
612
640
1120
képzési óraszám 9-12:
képzési óraszám 13:
gyakorlat (felosztva)
összes képzési óra:

2404
1120
160
3684

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
szabadsáv
nélkül

éves óraszám
szabadsáv
nélkül

heti óraszám
szabadsávval

31 óra/hét

1116 óra/év

35 óra/hét

31 óra/hét

160 óra
992 óra/év

35 óra/hét

2268 óra

2

éves
óraszám
szabadsá
vval
1260
óra/év
160 óra
1120
óra/év
2540 óra

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással
párhuzamosan
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

9.

10.

11.

heti
heti
heti
óraszám ögy óraszám ögy óraszám
e gy
e gy
e gy
11500-12 Munkahelyi egészség és Munkahelyi egészség és
biztonság
biztonság

0,5

Ágazati
szakképzés
közismeret
nélkül

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

1/13

5/13 és 2/14.

12.
ögy

heti
óraszám
e
gy

heti
óraszám
e
gy

ögy

heti óraszám
e
gy

0,5

11499-12 Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések
esetén)

Foglalkoztatás I.

2

3

10722-12
Előadó-művészeti
tevékenység

10726-12
Színházi tánc

5/13. évfolyam

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

ögy***

e

gy

-

-

-

-

892**

-

-

-

-

788**

-

Kortárs-moderntánc gyakorlat*

-

244**

-

126
***

Emelés gyakorlat*

-

136

-

Színpadi tánc gyakorlat*

-

140

Néptánc gyakorlat*

-

172

Előadó-művészeti gyakorlat

-

64**

Színészmesterség gyakorlata

-

180**

Balett elmélet gyakorlati
prezentációval

118**

Tánctörténet -műelemzés

-

e

gy

280

-

Táncművészet gyakorlatának alapjai

-

Klasszikus balett gyakorlat*

Bevezetés a tánctörténetbe
(szakmai érettségi vizsgatárgy)

Zeneismeret

e

gy

-

180

-

-

-

-

-

828**

-

320

-

-

-

192**

-

-

-

64

-

-

-

-

34
***

-

-

összes óra

72**
312
2232
+176** +384**

összes óra

2544+560 **

szabad

Szakképesítés
utolsó évfolyama

szabad

Szakmai
követelménymodulok Tantárgyak

Szakképesítés első évf.

szabad

9-12. évfolyam

Szakképesítésspecifikus utolsó
évf.

szabad

Párhuzamos képzés

Ögy
e

gy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54**

-

-

-

224**

-

-

36

-

126

-

192**

-

-

-

36

-

-

-

80**

-

64

-

-

54

-

-

-

160

-

-

64

-

-

-

-

-

-

128**

-

-

256**

34

-

80**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

-

-

-

32

-

-

18

-

-

-

16

-

-

-

-

48

-

-

-

-

-

-

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Heti 5 óra a testnevelés órák terhére
4

160
***

832
160 +128**
1120

36**

900
216 +144**
1116 + 144 **

160

32
848
144
+16** +112**
992 + 128**

-

**Szabad sáv
***Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok között megosztható
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai óraszámai a 40 órás
időkerethez igazodó és felhasználható óraszámokat és a közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is tartalmazzák. A kerettanterv
a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
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Ágazati szakközépiskolai képzés
óraszáma a közismereti oktatással
párhuzamosan

Szakmai
követelménymodul

Tantárgyak,
témakörök
9.

10.

11.

12.

Ágazati
Ágazati
szakközépiskolai
szakközépSzakképesítésiskolai képzés óraszáma specifikus
a közismeret
képzés
szakképzés
nélkül
összes
óraszáma
óraszáma
5/13. és
9-12.
2/14.
1/13.
évfolyam

11498-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
11500-12 Munkahelyi
(érettségire épülő Foglalkoztatás II. egészség és biztonság
képzések esetén)

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy

e

gy

ögy

e

A szakképzés
összes
óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

gy

Munkahelyi egészség és biztonság

18

18

18

18

Munkavédelmi alapismeretek

4

4

4

4

Munkahelyek kialakítása

4

4

4

4

Munkavégzés személyi feltételei

2

2

2

2

Munkaeszközök biztonsága

2

2

2

2

Munkakörnyezeti hatások

2

2

2

2

Munkavédelmi jogi ismeretek

4

4

4

4

Foglalkoztatás II.

16

16

Munkajogi alapismeretek

4

4

Munkaviszony létesítése

4

4

Álláskeresés

4

4

Munkanélküliség

4

4

Foglalkoztatás I.

64

64

Nyelvtani rendszerzés 1

8

8

Nyelvtani rendszerezés 2

8

8

Nyelvi készségfejlesztés

24

24

Munkavállalói szókincs

24

24

6

7

10722-12
Előadó-művészeti tevékenység

ögy

e

gy

13. évfolyam

e

gy

A szakképzés összes óraszáma

A szakképzés összes óraszáma

5/13. évfolyam

14. évfolyam
ögy

e

gy

szabad

gy

Szakképesítés-specifikus szakképzés óraszáma

szabad

e

szabad

9-12. évfolyam

Szakképesítésspecifikus
szakképzés
óraszáma

szabad

Szakközépiskolai képzés
óraszáma a közismereti
oktatással párhuzamosan

9-12.
évfolya Szakközépiskolai képzés összes
m
óraszáma

Szakmai
követelmény- Tantárgyak,
modul
témakörök

Bevezetés a
tánctörténetbe
(szakmai érettségi
vizsgatárgy)
280

280

180

180

72

72

45

45

A tánc
keletkezésétől a
reneszánsz táncok
világáig

8

Az udvari balett
kialakulásától a
reformkori magyar
táncéletig

72

72

45

45

A romantika
másodvirágzásától
az újítókig

72

72

45

45

64

64

45

45

A XX. század első
felének táncélete
Táncművészet
gyakorlatának
alapjai

892

828**

828

472

450
+18**

468

Kortárs-moderntánc
alapjai

892**
436
+36**
+32**
72
+36**
+32**

140

108
+36**

144

Néptánc alapjai

108

108

108

108

Színpadi tánc alapjai

140

140

108

108

Klasszikus balett
gyakorlat*

788**

788

Alaplépések
tanulótempóban I.

36

36

18**

18

Alaplépések

36

36

18**

18

10726-12
Színházi tánc

Klasszikus balett
alapjai

320

9

320

54**

224**

278

kombinációi I.

Alaplépések
tanulótempóban II.
Alaplépések
kombinációi II.
Alaplépések
tanulótempóban III.
Alapok elsajátítása:
rúd, középgyakorlat,
allegro, forgás
Alaplépések
kombinációi
III.

45

36

27**
22
+5**

108

18

18

108

18

18

108

18

18

36

36

36
84
+24**
84
+24**
84
+24**

18

27

Alapok elmélyítése
I.

106

106

18

18

Alapok elmélyítése
II.

106

106

18

18

108

108

18

18

Alapok elmélyítése
III.
Emeltebb szintű
kombinációk I.

106

106

18

18

Emeltebb szintű
kombinációk II.

106

106

18

18

Emeltebb szintű
kombinációk III.

108

108

26

26

192**

192

192**

228

Kortárs-moderntánc
gyakorlat*

244**

126***

244

10

36

126***

Kortárs-moderntánc
gyakorlata I
Kortárs-moderntánc
gyakorlata II
Kortárs-moderntánc
gyakorlata III.
Kortárs-moderntánc
gyakorlatának
elmélyítése I.

36

42***

42***

108

42***

108

42***

44
+32**

36

42***

36

42***

38

38

38

38

40

40

64

64

Emeltebb szintű
gyakorlatok
Emelés gyakorlat*
Emelés
gyakorlatának
alapjai I.
Emelés
gyakorlatának
alapjai II.
Emelés
gyakorlatának
elmélyítése

36

36

192

192

64

64

36

80**

76

116

136

136

72

72

18

18

64

64

18

18

64

64

64

64

64
+16**

80

54

160

214

Színpadi tánc
gyakorlat*

140

140

Színpadi tánc
gyakorlata I.

36

36

13

32

45

Színpadi tánc
gyakorlata II.

36

36

13

32

45

11

Színpadi tánc
gyakorlatának
elmélyítése I.
Színpadi tánc
gyakorlatának
elmélyítése II.
Az elsajátítottak
integrálása,
magasabb szintre
emelése
Néptánc gyakorlat*
A dunai
táncdialektus ugrós
táncai
A dunai–dialektus
csárdásai közül
választott tánc
A tiszai
táncdialektus
csárdásai közül
választott tánc
Táncismeret
bővítése
Az erdélyi dialektus
területéről
kiválasztott
táncrend tanulása
Előadó- művészeti
gyakorlat

36

36

13

32

45

32

32

15

32

47

64

64

32

32

64

64

128**

128

172

172

36

36

25**

25

36

36

18
+7**

25

36

36

25

25

64

64

25

25

28

28

64**

34
***

64

64

64

256**

256

12

36**

34***

80

116

Előadó- művészeti
gyakorlat I.

32
+32**

34***

36**

64

Előadó- művészeti
gyakorlat II.

192
+64**

34***

36

256

80

80

Színészmesterség
gyakorlata

180**

180

96

96

A színészmesterség
alapjai

72**

72

24

24

Helyzetgyakorlatok

72**

72

24

24

Színpadi játék
Balett elmélet
gyakorlati
prezentációval

36

36

48

48

118**

118

A balett-technika

18**

18

6

6

Az egyes egységek
kifejtése

36**

36

6

6

32
+32**

64

6

6

A klaszikus balett
pózai, Temps lié
A klasszikus balett
emeltebb szintű
gyakorlatainak
elmélete
Tánctörténet műelemzés

32

32

18

16

34

32

32

16

16

48

48

32

32

13

A kortárs tánctáncmű elemzéstáncfilmek

48

48

32

32

Zeneismeret

72**

72

32

32

Zeneismeret alapjai

36**

36

16

16

Kreatív zene I.

36**

36

16

16

Összesen
Összesen

2232
+384
2544
+560 **

2544+
560**+
832
160*** 160 +128**

312
+176**

160

3264

1120

-

900
1120 216 +144**
1116
1120
+ 144 **

160

144
848
+16** +112**
992
+ 128 **

Elméleti óraszámok/aránya

14,78%

14,81%

Gyakorlati óraszámok/aránya

85,21%

85,19%

1120
2540

*Heti 5 óra a testnevelés órák terhére
**Szabad sáv
***Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok között megosztható
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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A
11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

15

A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

x
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x

Felelősségtudat

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

Szabálykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigyázatosság
x

Helyzetfelismerés

17

x
x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra/18 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra/4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi
épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények
hatásai,
a
munkavégzésből
eredő
megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.

1.3.2. Munkahelyek kialakítása
4 óra/4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.

18

Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra/2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének,
követelményei és a munkaeszközre

használatba

2 óra/2 óra

vételének

(mint termékre)

dokumentációs

meghatározott

EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
19

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
2 óra/2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi
balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók
részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra/4 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány és az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok
Balesetek és foglalkozási megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
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1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

Osztálykeret

Sorszám

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

1.
1.1.
2.

x

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

2.1.

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak
veszélyei, ártalmai

x

1.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógép használat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok,
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése,
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus
munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony,
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes
munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
2.3.3. Álláskeresés

4 óra
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél
felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs
Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a
munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”):
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések,
béralapú támogatások, mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés,
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub,
pszichológiai tanácsadás.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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Tanterem
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerzés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés
melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések
megértése, használata

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma,
felépítése

x

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve
válaszai

x

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt
egyszerű szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett
kérdések megértése, illetve azokra való reagálás
értelmező, összetett mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x
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x

3. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen
nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az
állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások
elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a
mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
idegen nyelvek

3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz
kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra,
illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó
válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy
szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen
képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben
megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli
karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi
magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt
idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
31

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi
és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az
állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy
egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások
birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún
elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen
tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve
valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai,
kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott
idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz
alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag
megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
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3.3.4. Munkavállalói szókincs
24 óra
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan
tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai
önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi.
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt
kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.

3.4. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig
számítógépes tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális
tananyag által támogatott formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák.
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x
x
x
x
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x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.6.
2.
2.1.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

x

Levélírás

x

3.
3.1.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

4.

Csoportos munkaformák körében

2.2.
2.3.

4.1.
4.2.
4.3.

x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10722-12
azonosító számú
Előadó művészeti tevékenység
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10722-12 azonosító számú, Előadó művészeti tevékenység megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Megfelel az előadó művészet általános és szakmai
műveltségi elvárásainak
A tánctörténet alapismereteit alkalmazza

A XX. század első felének
táncélete

A romantika
másodvirágzásától az újítókig

Az udvari balett
kialakulásától a reformkori
magyar
táncéletig

10722-12
Előadó művészeti tevékenység

A tánc keletkezésétől a
reneszánsz táncok világáig

Bevezetés a tánctörténetbe
(szakmai érettségi vizsgatárgy)

x

x

x

x

x

x

x

x

Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését alkalmazza

x

x

x

x

Stílus ismereteit alkalmazza

x

x

x

x

Napjaink előadó művészeti eseményeit figyelemmel
kíséri

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az előadó művészet általános és szakmai műveltség
tartalma
x
A tánctörténet alapjainak tartalma
x
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A szerepformálás színpadi fajtái

x

x

x

x

A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei

x

x

x

x

x

x

x

x

A klasszikus, karakter, néptánc és modern technikára
épülő koreográfiák
Szakkifejezések jelentése, kiejtése

x

x

x

x

x

x

x

x

Korok, kultúrák, stílusok

x

x

x

x

Az új szakmai törekvések

x

x

x

x

A különböző táncok stílusa, jellemző
magatartásformái
Az alkotás-előadás-befogadás folyamata

x

x

x

x

x

x

x

x

Napjaink előadó művészeti eseményei

x

x

x

x

x

x

x

x

Szakmai
nyelvű
beszédkészség

hallott

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
szöveg
megértése,
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

x

Önfegyelem

x

x

x

x
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság

x

x

x

x

Empatikus készség

x

x

x

x

Irányíthatóság

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kontroll, önkontroll

x

x

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

x

x
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4. Bevezetés a tánctörténetbe

280 óra/180 óra*

9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés*

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző tánctörténeti korok szemléletét, táncainak
stílusát, alkotóinak, táncosainak életét, munkásságát. Legyen rálátása a fejlődési
folyamatokra, korszakok, alkotók egymásra hatására. Tánctörténeti ismereteit
képes legyen történeti alapismereteibe ágyazva áttekinteni, valamint
művészettörténeti ismeretekkel összekapcsolni. Fejlessze a tanuló ízlését, táncés színházművészet iránti szeretetét, nyitottságát.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a történelmi, művészettörténeti alapismeretekhez,
valamint az előadó művészeti tevékenység gyakorlati alapjai című
tantárgyhoz.
4.3. Témakörök

4.3.1. A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncok világáig
72 óra/45 óra
Mágia és rítus az őskorban, a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
Ez az egység a tánc kezdeteiről, keletkezéséről szól, az ősi társadalmakban
betöltött összművészeti jellegéről, társadalmi funkciójáról. Felöleli a munka
és a tánc, illetve a mágia és a tánc kapcsolatát, az ősi mozdulatábrázolásokat,
ősi formákat, a természeti népek tánckultúráját.
-

A tánctörténet forrásai
A tánc keletkezése, társadalmi funkciója
ősi mozdulatábrázolások
munkatáncok
tánc és mágia
folklór-tudomány, néptánc-kutatás
ősi formák és ősi tartalmak
varázsló, sámán szerepe, kellékei

Az ókori birodalmak táncélete
Az egység tartalmazza a nagy ókori civilizációkról fennmaradt, tánccal
kapcsolatos ismereteket, a tánc adott kultúrában betöltött szerepét a
társadalom kontextusában.
-

Egyiptom táncművészete: asztrális táncok, szent táncosnők, pantomim,
akrobatika.
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-

India táncművészete, az indiai táncok elterjedése: hindu tánckönyvek,
táncok fajtái, mudrák.
Kínai táncművészet: harci elem, bábjáték, akrobatika, táncálarcok.
Japán táncművészet: táncfajták, NO színház, táncos dinasztiák.
Görög táncművészet: kozmikus tánc, körtáncok, fátyoltánc,
Dionüszosz-ünnepek, drámai táncok.
Római táncművészet: mimusok, szaturnáliák, lupercaliák, bacchanáliák,
pantomim.

Táncélet Európában a középkortól a reneszánszon át az udvari balettig
A téma felöleli a tánctörténetet a koraközépkori keresztény kultusz
terjedésétől a reneszánsz kori Itáliai táncmesterekig.
Középkor
- Az egyház befolyása a mindennapi életre, és a táncra, egyházi tilalmak
- pogány és barbár elemek továbbélése a keresztény kultúrában
- misztérium játékok
- Danse Macabre
- lovagi kultúra
- trubadúrköltészet, táncformák
- nemesi és paraszti táncok különválása
Reneszánsz
- a reneszánsz szemléletváltása
- ballo és balletto
- maestro di ballok: Domenico Da Ferrara, Antonio Cornazano, Fabritio
Caroso, Cesare Negri
- közös lépésanyag és azok variációi
- Az új európai táncművészet megalapozása
- intermedium
- Medici Katalin ünnepélyei
- Thoinot Arbeau: Orquesographie
- XVI. századi nemesi táncok
A magyar táncélet a reneszánszban
Reneszánsz Magyarországon
- Mátyás király és a reneszánsz
- magyarországi táncfajták
4.3.2. Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig
72 óra/45 óra
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Udvari balett
Részletezi a színpadi tánc kialakulását XIV. Lajos udvari balettjeinek
pompáját.
- XIV. Lajos a Napkirály
- Ballet Royal
- Alkotók: Beuchamps, Lully, Moliére
- commedia dell’ arte
- 1662. Táncakadémia, akadémikusok munkája: Feuillet, Rameau
A felvilágosodás hatása a táncművészetre, Noverre cselekményes balettje
és a "Levelek..."
A felvilágosodás hatása miképp jelenik meg a táncművészetben, Noverre
munkásságán keresztül veszi végig a korszak újító törekvéseit.
-

előzmények: a tökéletes táncosok, kicsiszolt technika, olasz virtuozitás
Noverre élettörténete
Noverre reformtörekvései: A cselekményes balett
Noverre darabjai
pantomim és tánc összekapcsolása
Noverre követői
Vigano coreodrammája

A romantikus balett
Romantika
- Előzmények: Blasis és Burnonville
- Spicctánc, tündérlények
- Taglioni és a Shylphide
- Nemzeti romantika – karaktertáncok
- Fanny Elssler
- Perrot és Grisi
A nyugati balettművészet hanyatlása
A Magyar táncélet az Operaház megnyitáság
A XVIII. sz-i magyar táncélet
- Eszterházy esték
- paraszti táncfolklór
- Iskolai színjátszás
- Az első magyar balétek
Reformkor
- reformkori táncos generáció, első hivatásos táncosok
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-

olasz balettmesterek
Saáry Fanny, Aranyváry Emília – az első magyar prímabalerinák
Az Operaház kezdetei

4.3.3. A romantika másodvirágzásától az újítókig

72óra/45óra

A balett klasszicizálódása Oroszországban
A téma felöleli a nagy romantikus baletteket a koreográfusaitól,
sztárbalerináitól a letisztult klasszikáig, Marius Petipa munkásságáig és az
orosz klasszikus balettig.
Orosz klasszika
- Perrot, Saint-Léon, Blasis Oroszországban
- Petipa balettjei
- Csajkovszkij zenéje
- orosz balettcsillagok, klasszikus virtuozitás
Az angol balett története
- előzmények, hagyományok
- első balettmesterek
- Royal Ballet alapítása – Ninette de Valois
- Rambert Ballet – Marie Rambert
- koreográfusok, táncosok: Ashton, Tudor, Fonteyn, Dolin
Gyagilev és az Orosz Balett
Újítások a balett formanyelvén belül. A társművészetek és a táncművészet
kapcsolata Szergej Gyagilev munkásságán keresztül.
-

Gyagilev személyisége, kulturális szerepe – A Művészet Világa
Új orosz művészet, új balettstílus
Orosz szezonok Párizsban
Fokin alkotói újításai
Sztravinszkij szerepe
Kapcsolat az avantgarde-dal: Satie, Picasso, Cocteau, Goncsarova
Komplex előadás – avantgarde kísérletek
Nyizsinszka, Nyizsinszkij – a mozdulat új lehetőségei
Gyagilev hagyatéka

Az újítók megjelenése a táncművészetben
A témakör a földrajzilag egymástól elkülönült, vagy éppen egymással szoros
ok-okozati összefüggésben álló újító törekvéseket veszi sorra, koreográfusok,
táncosok alkotói munkásságán keresztül.
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A moderntánc kialakulása Amerikában
- Isadora Duncan
- Ruth St. Denis és Ted Shawn
- Martha Graham
- Doris Humphrey és José Limón
Új színpadi törekvések Európában
- Emile-Jacques Dalcroze
- Laban Rudolf
- Mary Wigman
- Kurt Jooss
Magyar Mozdulatművészet kialakulása
- Madzsar Alice
- Dienes Valéria
- Szentpál Olga

4.3.4. A XX. század első felének táncélete
64 óra/45óra A témakör
sorra veszi a hazai néptánc-élet amatőr és professzionális színtereit,
bemutatja a hivatásos néptáncegyütteseket, és a néptánc mozgalom
jelentőségét.
Néptánc, mint a színpadi táncok forrása
- Néptáncok az Operaház színpadán
Együttesek:
- Honvéd
- Állami Népi Együttes
- SZOT és Budapest Táncegyüttes
- Duna Művészegyüttes
Koreográfusok:
- Seregi László
- Molnár István
- Rábai Miklós
- Tímár Sándor
- Kricskovics Antal
- Novák Ferenc
- Foltin Jolán
- Szigeti Károly
- Györgyfalvay Katalin
42

Néptánc mozgalmak:
- Gyöngyösbokréta és Csupajáték
- Táncház mozgalmak
A témakör a magyar hivatásos balett együttesek történetét,
koreográfusainak, táncosainak munkásságát öleli fel, bemutatja a hazai
táncélet fejlődését.
Operaház
- Az Operaház megnyitása
- Liuigi Mazzantini
- Nicola Guerra
- Külföldi művészek vendégjátéka (Orosz Balett, Isadora Duncan)
- Otto Zöbisch
- Brada Ede
- Jan Cieplinski
- Nádasi Ferenc
- Harangozó Gyula
- Seregi László
- Az Operaház napjainkban
Pécsi Balett
- Az együttes létrejöttének háttere
- Az együttes alkotói szemlélete
- Eck Imre
- Alapító tagok
Szegedi Balett
- Lőrinc György
- Imre Zoltán
- Szegedi Kortárs Balett
- Juronits Tamás
Győri Balett
- Az együttes létrejöttének háttere, alapító tagok
- Markó Iván
- Koreográfiák
- Vendégkoreográfusok
Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a XX. században
A témakör áttekinti a XX. század jelentős együtteseit, koreográfusait mind
hazai mind nemzetközi viszonylatban, Európában és a tengerentúlon is. A
témakörön belül a szakanyag a helyi sajátosságoknak megfelelően szabadon
alakítható.
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4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák
körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

keret

Csopor
tbontás
Osztály

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorszám

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszá
m
1.1.
1.2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyén
i

csopor
t

osztál
y

x
x

x
x

x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

1.3.
1.4.

szemléltetés
házi feladat

x
x

x

x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54§ (2) bekezdés a) pontja
szerint.
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A 10722-12 azonosító számú, Előadó művészeti tevékenység megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Színházi tánc alapja

Néptánc alapjai

10722-12 Előadó-művészeti tevékenység

Kortárs- modern tánc
alapjai

Klasszikus balett alapjai

Táncművészet gyakorlatának
alapjai

FELADATOK
Megfelel az előadó-művészet általános és szakmai
műveltségi elvárásainak
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatokat végez
A klasszikus balett tréningjének rúd, közép, ugrás
és forgás kombinációit végzi
A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait és
kombinációit végzi
Néptánc motívumok elemeit és azok összekötését
végzi
Színpadi tánc igényeit kielégítő koreográfiákat
végez
A tánctörténet alapismereteit alkalmazza
Színészi feladatokat old meg.
Repertoárpróbán vesz részt
Zeneelméleti ismereteit alkalmazza
Az adott technika helyes végrehajtásának
szabályait alkalmazza, a feladat szempontjait
betartja
Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát figyelembe
véve gyakorlatot szerkeszt
Szakkifejezések
jelentését,
helyes
kiejtését
alkalmazza
Stílus ismereteit alkalmazza
Próbákon vesz részt
Előadótér bejárásán vesz részt
Színpadképessé teszi magát
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban
Szerepének megfelelően mentális kapcsolatot tart
az előadótársaival
Az
alkotás-előadás-befogadás
folyamatának
hatásmechanizmusát alkalmazza
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Napjaink előadó művészeti eseményeit
figyelemmel kíséri
SZAKMAI ISMERETEK
Az előadó-művészet általános és szakmai
műveltség tartalma
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
A klasszikus balett alapelemei, kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak alaplépései,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncainak
alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A tánctörténet alapjainak tartalma
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető
szabályai
A szerepformálás színpadi fajtái
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A
művészi
kifejezőeszközök
felhasználási
lehetőségei
Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely
lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zeneelmélet
A klasszikus, karakter, néptánc és modern
technikára épülő koreográfiák
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt és egyszerre történő végrehajtásának
módjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulatok kitalálása
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok
Az új szakmai törekvések
Betanulás, gyakorlás
Jelmez, kellék, díszlethasználat
A ráhangolódás jelentősége
Folyamatos koordináció jelentősége, harmonikus
kivitelezés módjai
A
különböző
táncok
stílusa,
jellemző
magatartásformái
A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka
egymásra figyelő magatartásformájának jelentősége
Az alkotás-előadás-befogadás folyamata
Napjaink előadó művészeti eseményei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
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Térérzékelés
Ritmusérzék
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Rugalmasság
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Irányíthatóság

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kontroll, önkontroll
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Intenzív munkavégzés
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Nyitott hozzáállás
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5. Táncművészet gyakorlatának alapjai

892 óra/828 óra*

9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés*

5.1. A tantárgy tanításának célja
A Táncművészet gyakorlatának alapjai a szakmairánynak megfelelő
főtárgyak alapjait tartalmazza:
- klasszikus balett alapjai az 1-2. évfolyam rúd, közép és ugrás
gyakorlatait foglalja magába
- a kortárs-, modern tánc alapjai a klasszikus balettől eltérő, kortársmoderntánc- technikai gyakorlatsorokat tartalmaz
- a néptánc alapjai a magyar néptánc kincs alapvető ritmusvilágát,
motívumkészletét és ezek variációs lehetőségét tartalmazza a
növendékek készség és képesség fejlesztésére aktualizálva
- a színházi tánc alapjai feladata a színpadon történő bemutatkozás
biztonságos
tánctechnikai
és
meggyőző
előadó-művészeti
megvalósítása, – a táncos munkakör betöltéséhez szükséges színpadi
rutin megszerzése, a megfelelő színpadi magatartás kialakítása
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A táncművészet gyakorlatának alapjai kapcsolódik a bevezetés a
tánctörténetbe tantárgyhoz, megalapozza a klasszikus balett, a kortárs-,
modern tánc, néptánc és színházi tánc modulok tantárgyait.
A közismereti tárgyak közül a történelemhez, az irodalomhoz, az énekzenéhez ill. a testnevelés tantárgyakhoz kapcsolódik.
5.3. Témakörök
5.3.1. Klasszikus balett alapjai
472óra/468óra
A klasszikus balett tanításának célja, a Vaganova metodika szerint, hogy a
növendék a képességek, a készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan
elsajátítja alapfokon a klasszikus balett mozgásanyagát, és azt táncosi hivatásának
megfelelő szinten alkalmazni tudja. A tananyag betanításának a tempóját, illetve az
ütemezését mindig az adott évfolyam adottságai és képességei határozzák meg.
Célszerű a zenei kísérethez a megadott metronóm számokat követni és betartani.
5.3.2. Klasszikus balett alapjai I.

108 /117 óra

-

A helyes testtartás, az en dehors, a lábizomzat, a kartartás kidolgozása,
a földön és 45fokon
- A rúd- és középgyakorlatok talpon végezve.
- Az ugrástechnika megalapozása
A gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és fejkísérettel tanítjuk, megalapozva
ezzel a növendékek elemi koordinációs készségét
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5.3.3. Klasszikus balett alapjai II.
144/117 óra
– Az új gyakorlatok megtanításán kívül, az előzőekben elsajátított
gyakorlatok továbbfejlesztése, egy részüket féltalpon állva végeztetjük a
rúdnál. A féltalpra emelkedés kidolgozása, illetve a relevével végzett
gyakorlatok dinamikájának a megismerése
– A már tanult gyakorlatokat középen, pózokban is megtanítjuk.
Alapvető feladat a nagy pózok elsajátítása
– A kis ugrások kidolgozása, tempójuk felgyorsítása
5.3.4. Klasszikus balett alapjai III.
108/117 óra
- Az új gyakorlatok megtanításán kívül, az előzőekben elsajátított
gyakorlatok továbbfejlesztése, egy részüket féltalpon állva végeztetjük a
rúdnál. A féltalpra emelkedés kidolgozása, illetve a relevével végzett
gyakorlatok dinamikájának a megismerése
- A már tanult gyakorlatokat középen, pózokban is megtanítjuk.
Alapvető feladat a nagy pózok elsajátítása
- A kis ugrások kidolgozása, tempójuk felgyorsítása
5.3.5. Klasszikus balett alapjai IV.
144/117 óra
– Fő szempont a Balance kidolgozása sur-le-cou-de-pied-ben tartott
szabadlábbal rúdnál
– Középen, elkezdjük tanítani a forgást, a Tour sur-le-cou-de-pied-et en
dehors és en dedans 1 fordulattal
– Megjelennek a ¼ és ½ fordulatos ugrások
5.3.6. Kortárs-moderntánc alapjai
140 óra/144 óra
A témakör oktatásának célja, hogy megismertesse a növendékeket a kortárs
táncművészeti irányzatokkal, azok formanyelvével és mozgásanyagával. A
tanulók ismerkedjenek meg a kortárs-moderntánc alapfogalmaival, és
speciális gyakorlataival, adott technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és
dinamikai világával.

5.3.7. Kortárs-moderntánc alapjai I.
36 óra/36 óra
A Klasszikus balettől eltérő, kortárs-moderntánc- technikai gyakorlatsorok. Az
adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlat és
mozdulatsorai. A bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, kis allegrók, diagonális
gyakorlatok fejlesszék az izomzatot, a testtudatot, izolációs technika révén a
koordinációt, a ritmusérzéket, a mozgás szótárat, a verbális és non-verbális
kommunikációs készséget és a memóriát. A tanulók ismerkedjenek meg a
kortárs-moderntánc alapfogalmaival, és speciális gyakorlataival, adott technika
jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával.
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Fejlesztési feladatok
– A központ helyének, valamint fontosságának megéreztetése.
– Adott technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.
– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek
alkalmazása.
– A technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.
– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása.
– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése.
– A térhasználati képesség, készség kialakítása.
– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása.
5.3.8. Kortárs-moderntánc alapjai II.
36 óra/36 óra
Az egység feladata az ismeretbővítés, a kortárs-moderntánc speciális
gyakorlataival, adott technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai
világával.
Fejlesztési feladatok
 Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb
formában történő alkalmazása.
 A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.
 Az új tréning gyakorlatok elsajátítatása.
 A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő
mozgásrepertoár létrehozása.
 A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.
 A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok
kombinációja által
Bázisgyakorlatok
Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly és a gerincoszlop
mozgáslehetőségét maximálisan kihasználva.
Középgyakorlatok
A kortárs-moderntánc speciális gyakorlatai. Plié, Relevé, Battement tendu
parallel és en dehors, Passé parallel és en dehors, Degagé, Hajlások, döntések
pozícióváltásokkal különböző irányokban, Flat back, Developpé, Enveloppé,
Grand battement gyakorlatok.
Izolációs gyakorlatok
A fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig
áthaladva. Térbeosztás: térirányok
Összekötő lépések
Ugrások
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-

Két lábról–két lábra
Két lábról–egy lábra
Egy lábról–egy lábra

5.3.9. Kortárs-moderntánc alapjai III.
36 óra/36 óra
Az egység feladata a bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, a kis allegrók,
diagonális gyakorlatok tovább fejlesztése, ez által a testtudat, izolációs
technika révén a koordináció, a ritmusérzék, a mozgás szótár, a verbális és
non-verbális kommunikációs készség és a memória fejlesztése. A tanulók az
előző témakörök anyagát kombinációkban, komplexebben összeállított
gyakorlatokban alkalmazzák. Hangsúlyt helyezünk a pozícióváltásokra,
mindezt lassabb, majd gyorsabb tempóban is alkalmazzuk. Ezen kívül, az
izolációs gyakorlatok, forgások és a különböző szintek használata kap nagy
hangsúlyt.
Fejlesztési feladatok
- az izolációs gyakorlatok komplexebb változatai
- a különböző forgás lehetőségek
- a gyakorlaton belüli szintváltásokat, dinamikai váltásokat helyben és
térben elmozdulva
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop
mozgáslehetőségeinek maximális felhasználásával
Középgyakorlatok:
Plié, battement tendu, Rond de jambe par terre, Relevé és plié relevé,
Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar
használattal, Flat back, Developpé álló helyzetben, Enveloppé álló
helyzetben, Grand battement.
Izoláció
A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a
középponton áthaladva és a körívek mentén
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek
Összekötő lépések irányváltásokkal:
- Féltalpon és féltalpról lassan legördülve
- Pas de bourrée
- Triplet
Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva
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5.3.10. Kortárs-moderntánc alapok elmélyítése
32 óra/36 óra
Az előző egységek anyagainak az ismétlése, a technikai tudás elmélyítése. A
tanult mozgásanyag egyre mélyülő, minőségi elsajátítása a cél. Az eddig
tanultak technikai tisztázása, kombinatívabb gyakorlatokkal való fejlesztés.
Minőségi tudatos kivitelezés a térben és a különböző szinteken.
Bemelegítő gyakorlatsor
összeállítása, melyben az összes izület átmozgatásán van a hangsúly és a
gerincoszlop mozgáslehetőségeit maximálisan kihasználja.
Középgyakorlatok
- Battement tendu és battement tandu jeté paralelle és en dehors
poziciókban, pliékkel, karváltásokkal
- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, paralelle és en dehors
poziciókban
- Developpé- enveloppé
- Attitude
- Adagio
- Grand battement
- Térben elmozduló grand battement
- Twist
- Hinge
- Arche
Izolációs gyakorlatok
- fej
- váll
- mellkas
- csípő
- kar
- láb
Forgás gyakorlatok (helyben és térben elmozdulva is)
Összekötő lépések kombinálva más elemekkel
- Féltalpon, pliébe és féltalpról lassan leereszkedve (legördülve)
- Pas de bourrée
- Croisé-ból change
- Triplet
- Pivot
- Tombé
Ugrások a stílusra jellemző törzs és kar használattal
5.3.11. Néptánc alapjai

108 óra/108óra
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A néptánc alapjai témakör tanításának célja az, hogy a növendékek táncos készségükképességük fejlesztése közben megismerkedjenek a mozdulatelemzés alapjaival, a
magyar néptánc tipikus ritmusvilágával, tempóival, motívumaival, s a motívumok
variálási lehetőségeivel. Általános képet nyerjenek a magyar néptánc szóló, páros és
csoportos formáiról.
5.3.12. Mozdulatelemzési alapismeretek, ritmikai képzés 36óra/36óra
A mozdulatelemzés alapjai
Alapfogalmak
– ritmika
– plasztika (a front, a tér, az irányok, a magassági fokok, a távolság, a
pozíciók, a részleges súlyok)
– dinamika
Mozdulat és helyzettípusok
– mozdulattípusok (gesztus, lépés, testsúlyáthelyezés, ugrás, forgás,
keringés)
– helyzettípusok (testpozíciók, súlytalan részek mozdulatlansága, szünet
a testben, szünet a térben, szünet a helyen)
Kiegészítő fogalmak
– páros viszonyok
– táncos-eszköz viszonya
– fogások
Ritmikai gyakorlatok magyar népzenére
–
–
–
–

hangjegyérték gyakorlatok
ütemgyakorlatok
ritmusgyakorlatok
tempógyakorlatok

5.3.13. Ritmikai képzés, ugrósok-csárdások, improvizáció 36óra/36óra
Ritmikai gyakorlatok magyar népzenére:
– hangjegyérték gyakorlatok
– ütemgyakorlatok
– ritmusgyakorlatok
– tempógyakorlatok
A magyar néptáncok általános motívumcsaládjai, a dél-dunántúli ugrósok
alapján:
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–
–
–
–
–

lépések - csárdások
háromlépők – cifrák
lengetők-hegyezők
bokázók
ezek kombinációi

Improvizáció a tanultakból szóló, páros és csoportos formában, táncszók
használatával.
A magyar néptáncok általános motívumcsaládjai, a Felső-Tisza vidéki
csárdások alapján:
–
–
–
–

az ugrósoknál tanultak aktualizálása e témakörben
csárdások
páros forgások és díszítéseik – félfordulók és díszítéseik
önforgók (lányok) – csapásolás (fiúk)

Improvizáció a tanultakból szóló, páros és csoportos formában, táncszók és
tánc közbeni énekléssel.
5.3.14. Elméleti és gyakorlati rendszerezés, tánc eszközökkel

36óra/36óra

Az előző két egységben tanultak gyakorlása táncfolklorisztikai ismertekkel
bővítve, pl. táncra kérés, táncrend, a tánc megköszönése, viselkedés a tánc
közben, multás a tánc közben. Tánc eszközökkel, pl. üveg, söprű az eddig
tanult motivika felhasználásával. Martin György tipizálása.

5.3.15. Színpadi tánc alapjai
140 óra/108óra
A növendékek ismerjék meg, és stilizáltan alkalmazni tudják egy történelmi
társasági tánc stilizált formáját, egy XIX. sz.-i magyar úri báli tánc, vagy XIX.
sz.-i európai tánc stilizált formáját, színpadon alkalmazott koreográfiákat
tanuljanak be különböző stílusokban. Ismerjék meg a tanult táncok
alaplépéseit, stílusát, a táncok zeneanyagát, a korabeli szokásformákat.
5.3.16. Színpadi tánc alapjai
36 óra/27 óra
Az egység tananyaga a történelmi társasági tánc alapjaira épül. A színpadi
járás, és az alaplépések gyakorlása szólóban, párban, csoportban. Különböző
térformák kialakításának gyakorlása.
– alaplépések, motívumok betanulása, tisztázása
– technikai elemek biztonságos kivitelezése
55

– szólisztikus, páros és csoportos feladatok betanulása, kidolgozása
– stílusos előadásmód elsajátítása
– tánc és zene összehangoltságának megvalósítása
– a koreográfia gyakorlása
5.3.17. Egy XIX. sz.-i magyar úri báli tánc, vagy XIX. sz. -i európai tánc stilizált
formája
36 óra/27óra
A növendékek ismerjék meg, és stilizáltan alkalmazni tudják egy XIX. sz.
magyar úri báli tánc vagy bármilyen XIX. sz. európai tánc stilizált formáját.
XIX. sz. magyar úri báli tánc (Palotás):
– alaplépések tanulása (andalgó, tétovázó, csárdás, rida, cifra, legjtő,
toborzó, lengető, bölcső, magánforgó, páros forgó)
– lezárók, bokázók tanulása
– lassú és gyors témák megismerése, gyakorlása.
Mazurka (vagy bármilyen XIX. sz. európai tánc stilizált formája az
alaplépések megtartásával):
– kargyakorlatok
– kulcsok, lezárók
– színpadi futás (pas courru - dobbantással, csúsztatva)
– alaplépések tanulása
– gyors térforma váltások gyakorlása alaplépések alkalmazásával
5.3.18. Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása 1. 36 óra/27óra
Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása, különböző stílusokban. A
koreográfiák ötvözhetik a balett-alapú modern tánclépéseket, a musicalekben
használt formákat, kortárs koreográfiák alapelemeit. A modern tánc és
klasszikus balett technika mozgáselemei kerülnek bemutatásra és
alkalmazásra a színpadra alkalmazott koreográfiákban.
–
–
–
–
–
–

a koreográfus tanár által komponált koreográfia motívumainak
betanítása
a koreográfia szerkezetének elsajátítása
technikai elemek egyenkénti kitisztázása
technikai elemek gyakorlása
a koreográfia gyakorlása
a meggyőző előadásmód motiválása

5.3.19. Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása 2. 32 óra/27óra
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Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása, különböző stílusokban. A
koreográfiák ötvözhetik a balett-alapú modern tánclépéseket, a musicalekben
használt formákat, kortárs koreográfiák alapelemeit. Fontos, hogy a
koreográfus-tanár figyelembe vegye a koreográfiák készítésénél és
betanításánál a növendékek technikai felkészültségét és személyes, előadói
képességét.
– alaplépések, motívumok betanulása, tisztázása
– technikai elemek biztonságos kivitelezése
– szólisztikus, páros és csoportos feladatok betanulása, kidolgozása
– stílusos előadásmód elsajátítása
– tánc és zene összehangoltságának megvalósítása
– a koreográfia gyakorlása
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
balett-terem
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Sorszám

1.7.
5.
5.3.
5.4.
6.
6.2.

Osztálykeret

1.6.

Csoportbontás

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

1.

Egyéni

Tanulói tevékenységforma

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.1
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
megbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x

x

x

x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

1.6.
1.11.

1.12.

szemléltetés
házi feladat
Egyéb: hibajavítás taktilis: a helyes
végrehajtás érdekében
történő érintés,
testigazítás - közvetett
tanári irányítás - lényegi
mutatás

x

x

x

x

x

x

x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”
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A
10726-12
azonosító számú
Színházi tánc
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10726-12
azonosító számú, Színházi tánc megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Alaplépések tanulótempóban II

Alaplépések kombinációi II.

Alaplépések tanulótempóban II
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Alapok elmélyítése I.

Alaplépések kombinációi III.

Alaplépések kombinációi I.

x

Alaplépések tanulótempóban I

10726-12
Színházi tánc

Alapok elsajátítása: rúd, középgyakorlat, allegro,
forgás

Klasszikus balett gyakorlat

FELADATOK
A klasszikus balett meghatározott tréningjének rúdés középgyakorlatait végzi
Kis és nagy ugrásokat gyakorol
Forgáskombinációkat végez
Spicc-kombinációkat gyakorol (lányok végzik)
Klasszikus- és modern táncelemekből komponált
férfi-női tánckettősöket tanul be
Modern tánctechnikák elemeit gyakorolja
Modern tánc tréningsorokat tanul be
A modern tánctechnikák kombinációit összekötve
végzi
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait
megjelöli
Napjaink táncművészetének eseményeit figyelemmel
kíséri
A táncművészet stíluskorszakait megkülönbözteti
A tánc és a zene szoros kapcsolatát figyelembe véve
szerkeszt gyakorlatokat
A szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
módszereit bemutatja
A lépések helyes végrehajtásának szabályait helyesen
alkalmazza
Önállóan állít össze rúd- és középgyakorlatokat
Ugrás és forgás gyakorlatokat szerkeszt
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A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok műveit
azonosítja
SZAKMAI ISMERETEK
A balett szakkifejezései, azok jelentése, leírása,
kiejtése
Folyamatos koordináció
Klasszikus, karakter és modern technikára épülő
koreográfiák
Különböző modern tánctechnikák alapelemei és
stílusjegyei
A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
módszerei, azok koordinált bemutatása
Harmonikus kivitelezés módjai
Helyes zenei beosztás
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Különböző táncok stílusa, jellemző magatartásformái
Különböző
tánctechnikák
lépéseinek
végrehajtásához szükséges szabályok
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai

helyes

Magyar és más népek táncai, alaplépései
Művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei
A
szerepformálás
színpadi
alaphelyzeteinek
jelentősége
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A színpadi táncművészet és a balettművészet
fejlődése, kialakulási körülményei
A tánc és a színház kapcsolata
A tánc és a zene kapcsolata, valamint a
táncművészetnek a többi művészeti ághoz való
viszonya
A tánc kialakulásának története, fejlődése
A tánc stíluskorszakai és azok legfőbb jellemzői az
adott korszakon belül: néptánc, történelmi társastánc
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatai,
kiemelkedő reprezentánsai
A zene és a többi művészeti ág, a zene és a tánc
kapcsolata és egymásra gyakorolt hatása
Zenei struktúra a táncban, szakkifejezések
Zenei műfajok, zenetörténeti stíluskorszakok, azok
legfőbb jellemzői az egyes műfajok előadó apparátusa
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Az új szakmai törekvések
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
Napjaink táncművészetének jelentős eseményei

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai

nyelvű

hallott

szöveg

megértése,
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x
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beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
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MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Nyitott hozzáállás
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Emeltebb szintű kombinációk
III.

Emeltebb szintű kombinációk
II.

Emeltebb szintű kombinációk
I.

Alapok elmélyítése II.

10726-12
Színházi tánc

Alapok elmélyítése III.

Klasszikus balett gyakorlat

FELADATOK
A klasszikus balett meghatározott tréningjének rúdés középgyakorlatait végzi
Kis és nagy ugrásokat gyakorol
Forgáskombinációkat végez
Spicc-kombinációkat gyakorol (lányok végzik)
Klasszikus- és modern táncelemekből komponált
férfi-női tánckettősöket tanul be
Modern tánctechnikák elemeit gyakorolja
Modern tánc tréningsorokat tanul be
A modern tánctechnikák kombinációit összekötve
végzi
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait
megjelöli
Napjaink táncművészetének eseményeit figyelemmel
kíséri
A táncművészet stíluskorszakait megkülönbözteti
A tánc és a zene szoros kapcsolatát figyelembe véve
szerkeszt gyakorlatokat
A szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
módszereit bemutatja
A lépések helyes végrehajtásának szabályait helyesen
alkalmazza
Önállóan állít össze rúd- és középgyakorlatokat
Ugrás és forgás gyakorlatokat szerkeszt
A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok műveit
azonosítja

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A balett szakkifejezései, azok jelentése, leírása,
kiejtése
Folyamatos koordináció
Klasszikus, karakter és modern technikára épülő
koreográfiák
Különböző modern tánctechnikák alapelemei és
stílusjegyei
A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
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módszerei, azok koordinált bemutatása
Harmonikus kivitelezés módjai
Helyes zenei beosztás
Különböző táncok stílusa, jellemző magatartásformái
Különböző
tánctechnikák
lépéseinek
helyes
végrehajtásához szükséges szabályok
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Magyar és más népek táncai, alaplépései
Művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei
A
szerepformálás
színpadi
alaphelyzeteinek
jelentősége
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A színpadi táncművészet és a balettművészet
fejlődése, kialakulási körülményei
A tánc és a színház kapcsolata
A tánc és a zene kapcsolata, valamint a
táncművészetnek a többi művészeti ághoz való
viszonya
A tánc kialakulásának története, fejlődése
A tánc stíluskorszakai és azok legfőbb jellemzői az
adott korszakon belül: néptánc, történelmi társastánc
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatai,
kiemelkedő reprezentánsai
A zene és a többi művészeti ág, a zene és a tánc
kapcsolata és egymásra gyakorolt hatása
Zenei struktúra a táncban, szakkifejezések
Zenei műfajok, zenetörténeti stíluskorszakok, azok
legfőbb jellemzői az egyes műfajok előadó apparátusa
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Az új szakmai törekvések
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
Napjaink táncművészetének jelentős eseményei
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Empatikus készség

x

x

x

x

x

Irányíthatóság

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

x

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

x

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

x

x

x

65

6. Klasszikus balett gyakorlat

1108 óra/278óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balett oktatásának célja, hogy a növendék a készségek fokozatos
fejlesztésével párhuzamosan elsajátítsa a klasszikus balett mozgásanyagát, és
azt táncosi hivatásának megfelelő szinten alkalmazni tudja.
Ismertesse meg a tanulókkal
– klasszikus balett lépésanyagát
– speciális koordinációját
– technikai elemeit
– a mozgás kapcsolatát a zenével
– a mozgásanyag variációs lehetőségeit
– a lépések helyes végrehajtásának meghatározó szabályait
– a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját
– a táncos, előadóművészi magatartásformát
Alakítsa ki a tanulókban
– a beidegzett, rendszeres munka természetes igényét
– a megfelelő munkafegyelmet, szellemiséget
– a munkájuk tudatos kontrollálását
– a közös, csoportmunka helyes, egymásra figyelő magatartásformáját
– a technikai hibák önálló korrigálásának képességét
– törekvést a művészi előadásmódra
Fejlessze a növendékek
– fizikai képességeit (tágság, hajlékonyság, rugalmasság)
– teljesítő- és állóképességét
– technikai tudását
– stílusérzékét
– dinamikai érzékét, hangsúlyozva a gyakorlatok közti dinamikai
különbségeket
– mozgásmemóriáját
– koncentrálóképességét
– koordinációs készségét
– muzikalitást
– igényességét az esztétikus előadásmódban és plasztikus
kivitelezésben.
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6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A klasszikus balett gyakorlat tantárgy a Táncművészet gyakorlatának alapjai
tantárgy
klasszikus
balett
témakörének
anyagát
mélyíti
el.
Mozgásanyagának és technikájának alapjai, végrehajtási szabályai az
megismétlődnek az Emelés gyakorlat tantárgyban. Kivitelezési és technikai
követelményei a két tantárgynak azonosak. A Balett elmélet gyakorlati
prezentációval tantárgy a klasszikus balett lépésanyagát taglalja:
– a lépések szakkifejezéseit, azok jelentését
– a lépések helyes végrehajtásához szükséges alapszabályokat
– a gyakorlatok szerkesztésének módszereit, azok koordinációs
követelményeit foglalja tananyagába.
6.3. Témakörök
6.3.1. Alaplépések tanulótempóban I.
36 óra/18óra
Fő szempontok: A helyes testtartás, az en dehors, a lábizomzat, a kartartások
kidolgozása, valamint pózok elsajátítása a földön és 45 fokon, az
ugrástechnika megalapozása, a rúd- és középgyakorlatok talpon. A
gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és fejkísérettel tanítjuk, megalapozva
ezzel a növendékek koordinációs készségét.
Rúdgyakorlat
Lábhelyzetek:
Pliék
Battement tendu
Battement tendu jeté
Retiré
Battement tendu passé par terre
Fondu
Soutenu
Frappé
Petits bettements sur le cou-de-pied
Relevé lent
Developpé
Grand battement jeté
Relevé
Hátrahajlás , oldalt hajlás rúddal szemben állva
Balance
Középgyakorlat
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Lábhelyzetek
Kartartások
Port de bras-k
Pliék
Battement tendu
Battement tendu jeté
Battement tendu passé parterre
Demi rond par terre
Fondu
Soutenu
Frappé
Petits bettements sur le cou-de-pied
Relevé lent
Developpé
Pózok
Grand battement jeté
Relevé
Balance
Pas de bourrée
Allegro
Temps levé sauté
Petit échappé
Petit changement de pied
Assamblé
Petit jeté
Sissonne simple en face
Glissade oldalra

6.3.2. Alaplépések kombinációi I.
A témakör részletes kifejtése

36 óra/18óra

Az új gyakorlatok megtanításán kívül az I. évfolyamban elsajátított
gyakorlatok egy részét lábujjhegyen állva végeztetjük a rúdnál. A már tanult
gyakorlatokat középen pózokban is megtanítjuk. Alapvető feladat a nagy
pózok elsajátítása és a kis ugrások kidolgozása.
Rúdgyakorlatok
Battement tendu
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Battement tendu jeté
Grand rond de jambe par terre
Fondu
Soutenu
Temps relevé
Frappé Flic és flac
Petits battements sur le cou-de-pied
Demi rond
Grand rond
Relevé lent pózokban
Developpé pózokban
Grand battement jeté pointé
1/2 fordulat V. és IV. pozícióból
Coupé-piqué
Fouetté
Balance
Középgyakorlatok
Grand plié
Battement double-tendu
Port de bras-k
Bettement tendu marché
Battement tendu jeté , passe par terre, pointé, marché
Grand rond de jambe par terre
Fondu
Soutenu
Frappé
Demi rond
Grand rond
Rond de jambe en l’air
Relevé lent
Developpé
IV. arabesque
IV. port de bras
Temps lié par terre
Grand battement jeté
1/2 és 3/4 fordulat V. pozícióból
1/2 fordulat IV. pozícióból
Balance
Glissade 1 fordulattal
Pas de bourrée
Pas balancé
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Allegro
Temps levé sauté
Grand échappé
Grand changement de pied
Assemblé
Peti jeté
Sissonne simple
Sissonne ouverte
Sissonne fermé
Pas de chat (francia forma)
Pas chassé
Glissade
Spiccgyakorlatok
Sus-sous
Double échappé
Échappé IV. pozícióban
Sissonne simple
Assemblé soutenu
Jeté
Glissade
Temps lié
1/2 és 3/4 fordulat
Ballonné

6.3.3. Alaplépések tanulótempóban II.

36 óra/45óra
Fő szempontok: A rúd- és középgyakorlatokat lábujjhegyen, illetve relevé-be
emelkedéssel tanítjuk. A gyakorlatok összetételében megnő a koordináció
szerepe. Ebben az évfolyamban sajátítja el a növendék az en tournant
gyakorlatok, a sur le cou-de-pied toru-ok és a battirozás alapvető technikai
fogásait.
Rúdgyakorlatok
Battement double tendu, pour batterie
Battement tendu jeté pointé, developpé
Fondu, Double fondu
Soutenu
Frappé
Flic-flac oldalra
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Petits battements sur le cou-de-pied, demi pliével
Rond de jambe en l’air lábujjhegyen, posé-val,talpon pliével
Demi rond, Grand rond 90 fokon talpon en dehors és en dedans
Relevé lent, Developpé pózokban relevével
Grand battement jeté passé
Balance lábujjhegyen
Középgyakorlatok
Battement double tendu
Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulattal
Battement tendu jeté en tournant 1/8 és 1/4 fordulattal
Grand rond de jambe par terre
Fondu és Double fondu tombéval
Soutenu 45 fokon
Frappé, Double frappé
Petits battements sur le cou-de-pied
Rond de jambe en l’air l
Demi rond, Grand rond
Relevé lent
Developpé
Grand battement jeté passé, pointé
Fouetté 1/4 és 1/2 fordulattal pózokban talpon és demi pliében,
lábujjheggyel a földet érintve
Assemblé soutenu 1/2 és 1 fordulattal
Pas de bourrée ballotté 45 fokos pózokban
Pas de bourrée dessus-dessous
Pas balancé pózokban
V. és VI.port de bras
Tour-ok
Prezentáció a tour sur le cou-de-pied-hez II., IV. és V. pozícióból
Egy tour sur le cou-de pied II., IV. és V. pozícióból
Tour sur place en dehors és en dedans
Tour pas de bourrée diagonálban
Allegro
Temps levé sauté volé V. pozícióból
Échappé IV. pozícióból corisé és effaccée-ban
Royal
Tour en l’air egy fordulattal
Double assemblé pózokban
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Petit jeté pózokban és oldalra tovahaladással
Sissonne simple en tournant 1/2 fordulattal
Sissonne ouverte 45 fokon
Temps lié sauté
Ballonné 45 fokon
Pas de basque
Pas chassé előre, pózokban
Spiccgyakorlatok
Frappé és doublé frappé spiccen állva a rúdnál
Doublé échappé IV. pozícióban
Échappé 1/4 és 1/2 fordulattal
Sissonne simple 1 és 1 fordulattal
Sissonne ouverte 45 fokon és developpéval
Gilassade 1/2 fordulattal oldalra haladva
6.3.4. Alaplépések kombinációi
II
36 óra/27óra
Fő szempontok: A témakör feladata az állóképesség és izomerő fejlesztése.
Ezt szolgálják a demi plié-relevé-s, a tour lent és egyéb en tournant
gyakorlatok. Az allegro, az első nagy ugrás tanításával és az entrechat-k
elsajátításával fokozatosan fejlődik.
Rúdgyakorlatok
Battement tendu en cercle,jeté en cercle
Battement tendu jeté en deloppé előre, oldalra, hátra
Fondu, Frappé
Flic-flac en tournant
Battement pour batterie
Rond de jambe en l’air
Demi rond Grand rond
Relevé lent, Developpé
Developpé ballotté
Fouetté
Grand battement jeté developpé lábmegtartással
Coupé-s félfordulat rúd felé és rúdtól elfordulva
1. Balance lábujjhegyen nagy pózokban és passé helyzetben
Középgyakorlatok
Battement tendu en cercle, jeté en cercle
Rond de jambe par terre 1/8-as és 1/4-ed fordulattal
Fondu 90 fokon
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Fouetté 45 fokon
Soutenu 90 fokon
Frappé,Double frappé
Flic-flac en face
Petits battements sour le cou-de-pied
Demi rond 90 fokon
Relevé lent
Developpé
Allongé pózok
Tour lent
Temps lié
Balance piqué-s rálépéssel kispózokban
Grand battement developpé
Grand battement jeté
Jeté lábujjhegyen félfordulattal oldalra haladva
Glissade en tournant 1 fordulattal en dehors és en dedans
Pas de bourrée, dessus-dessous en tournant, en suite és dessous en suite,
ballotté 1/4 fordulattal en tournant
Tourok
Preparáció Tour sur le cou-de-pied-hez II., IV. és V. pozícióból 1 tour-ral
Tour sur le cou-de-pied-hez II., IV. és V. pozícióból 2 fordulattal
Tour posé en dehors (8)
Tour piqué
Tour chainé
Allegro
Temps levé sauté
Changement volé
Échappé battu
Entrechat trois
Entrechat quatre
Petit assamblé volé
Assamblé battu
Jeté coupé-val
Sissonne simple en tournent 1 fordulattal
Grand sissonne ouvert nagy pózokban, kivéve IV. arabesque-ban és écartéban
Ballonnée 45 fokon
Brisé előre és hátra
Pas emboité
Pas de chat
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Pas chassée
Pas balancé 1 fordulattal
Pas chassé előre, pózokban
Spiccgyakorlatok:
(csak egyénileg elbíráltan, a megfelelő anatómiai adottságokkal rendelkező
lánynövendékek részére)
Échappé IV. pozícióban 1 fordulattal en tournant
Grand sissonne ouvert oldalra és pózokban nyújtott szabad lábbal és
developpé-val.
Glissade en tournant 1 fordulattal en dehors és en dedans
Ballonne 45 fokon en suite, pózokban, haladva
Pas de bourrée lábváltással en tornant en dehors és en dedans
Pas de bourrée dessus-dessous en tournant
Tour-ok
Preparáció tour sur le cou-de-pied-hez V. és IV. pozícióból en dehors és en
dedans
Tour sur le cou-de-pied V. és IV. pozícióból 1 fordulattal
Tour posé en dehors
Tour piqué diagonálban
Tour chainé diagonálban
6.3.5. Alaplépések tanulótempóban III.
108 óra/18 óra
Fő szempontok: A súlyláb-munka fokozatosan fejlesztendő, hogy a további
témakörök allegroinak biztos és erőteljes kivitelezését elősegítsük. Ebben a
témakörben a középgyakorlatok lényegében a grand tourok és nagy ugrások
kezdeti formáinak elsajátítását célozzák. Az allegro-ban az új gyakorlatok
mellett a pas battuk és egyszerűbb en tournant ugrások elsajátítása, valamont
a tourok minél gyakoribb alkalmazása fontos feladat.
Rúdgyakorolat
Grand rond de jambe jeté
Flic-flac en tournant
Battement battu
Rond de jambe en l’air talpon, lábujjhegyen, relevével, plié-relevével és
plié-ben befejezve,
Rond de jambe en l’air 90 fokon pózból pózba, en dehors és en dedans
Double rond de jambe en l’air 45 fokon talpon, lábujjhegyen és plié-ben
befejezve
Grand rond 90 fokon plié-relevé-vel
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Developpé tombé, Developpé balancé
Grand battement jeté, balancoire,developpé
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral, temps relevé 45 fokon
Tour 1/2 fordulattal 45 fokon és 90 fokon tartott szabad lábbal
Tour sur le cou-de-pied 1 tourral
Középgyakorlatok
Fondu 90 fokon tombé-val, 45 fokon dem ronddal
Fouetté 45 fokon plié-relevé-vel, 90 fokon talpon
Grand fouetté a la seconde-ból
Soutenu en tournant
Frappé en tournant talpon
Doublé frappé en torunant talpon 1/8 és 1/4 fordulatokkal
Flic-flac kis pózokból kis pózba
Rond de jambe en l’air 90 fokon talpon, lábujjhegyen,en tournant 45 és 90
fokon talpon 1/8 és 1/2 fordulatokkal
Grand rond 45 fokon plié-relevével
Developpé tombé,ballotté
Tour lent écarté-ban és IV. arabesque-en,pózváltással fouetté-n, grand
rond-on és passé-n keresztül
Battement divisé 'en quart
Temps lié terre en tournant
Letérdelés nagy pózokból és relevé nagy pózokban térdelésből
Balance piqué-s rálépéssel nagy pózokban
Pas courru ritmizálva
Tour-ok
Preparáció a grand tourokhoz II. és IV. pozícióból
Grand tour 1 tour-ral
Preparáció grand port de bras-val és 1 tour IV. pozícióból
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral grand plié-ből
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral hátul sur le cou-de-pied-ben tartott
szabad lábbal
Tour posé en dedans
Tour degagé diagonálban
Allegro
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Royal volé
Entrechat quatre volé
Entrechat cinq
Assamblé en tournant 1 fordulattal
Grand assemblé oldalra
Jeté battu
Jeté fermé 45 fokon oldalra és pózokban
Grand jeté helyből és coupé-s kilépéssel
Grand sissonne ouvert
Sissonne ouvert, Sissonne fermé, Sissonné tombé en tournant
Temps lié sauté
Ballonné battu
Pas ballotté
Rond de jambe en l’air sauté
Pas emboiét en tournant haladva
Pas de chat
Pas failli előre és hátra
Contre temps hajlított és nyújtott lábbal
Temps levé sauté
Cabriole ouverte, fermé
Tour en l’air
Spiccgyakorlatok
Sissonne ouvert 90 fokon nagy pózokban tovahaladva
Rond de jambe en l’air 45 fokon en dehors és en dedans
Tourok
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral en dehors és en dedans
Tour dedagé diagonálban
6.3.6. Alapok elsajátítása: rúd, középgyakorlat, allegro, forgás 108 óra/18 óra
Fő szempontok: A témakör tananyaga érinti azokat a lépéseket, amelyek
gyakoriak a színpadon, ezek (nevezetesen a fouetté-k, jeté entrelacé, grand jeté,
cabriol és en tournant ugrásformák) és előkészíti azokat. Kívánatos a tour-ok
mindennapos gyakorlása középen, allegro-ban, illetve spiccen. A
kombinációkat közelíteni kell a színpadi feladatok követelményeihez.
Rúdgyakorlatok
Fouetté
Hajlás
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Grand battement enveloppé, jeté passé-developpé-val, jeté balancé
Balancé 45 fokos grand rond-ban és 45 fokos fouetté után
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 2 fordulattal
Rond de jambe fouetté 1 fordulattal
Középgyakorlatok
Rond de jambe par terre, en l’air en tournant
Frappé és double frappé
Flic-flac kis pózokban en tournant
Petits battements sur le cou-de-pied
Grand rond 90 fokon
Battement divisé en quart
Hajlások nagy pózokban talpon állva
Arabesque panché I. arabesque-ben
Grand plié-ből relevé nagy pózokba
Tour lent pózváltással rond de jambe en l’air-en keresztül
Grand fouetté
Temps lié par terre en tournant
Grand temps lié en tournan
Renversé croisé Grand battement jeté
Hajlások előre, oldalra és hátra féltérdelésben
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied
Grand tour-ok
Sauté en tournant á la seconde (fiúknak)
Tour posé lábváltással (egy en dehors és egy en dedans)
Tour sans posé
Tour piqué, pas de bourrée körben,degagé
Tour tire-bouchonne
Allegro
Petit assamblé, Grand assemblé
Jeté 1 fordulattal oldalra haladva
Grand jeté glissade-dal és pas courru-vel
Jeté fermé 90 fokon
Jeté passé
Brisé dessus-dessous
Sissone ouvert
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Grande sissonne ouvert
Sissonne fermé battu oldalra
Grand sissonne tombé
Grand temps lié sauté
Pas ballotté
Ballonné 90 fokon
Rond de jambe en l’air sauté
Grand temps levé sauté, Grand fouetté sauté
Jeté entrelacé
Grande cabriole ouvert
Grand pas de chat
Soubresaut
Spiccgyakorlatok
Ballonné
Grand fouetté
Grand temps lié
Changement
Sauté-k kis pózokban en tournant
T our-ok
Tour posé lábváltással (egy en dehors és egy en dedans
Tour piqué körben
Tour tire-bou-chonne
6.3.7. Alaplépések kombinációi
III.
108 óra/18 óra
Fő szempontok: A témakör tananyaga elmélyíti mindazokat a lépéseket,
amelyeket az előző témakörben érintettünk, és gyakoriak a színpadon
(fouetté-k, jeté entrelacé, grand jeté, cabriol és en tournant ugrásformák). A
tour-ok mindennapos gyakorlása középen, allegro-ban, illetve spiccen. A
kombinációkat közelíteni kell a színpadi feladatok követelményeihez.
Rúdgyakorlatok
Fouetté
Hajlás 90 fokban tartott szabad lábra és szabad lábtól
Grand battement enveloppé, jeté passé-developpé-val, jeté balancé
Balancé 45 fokos grand rond-ban és 45 fokos fouetté után
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 2 fordulattal
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Rond de jambe fouetté 1 fordulattal
Középgyakorlatok
Rond de jambe par terre, en l’air en tournant
Frappé és double frappé
Flic-flac kis pózokban en tournant
Petits battements sur le cou-de-pied 1/8 és 1/4 fordulattal
Grand rond 90 fokon plié relevé-vel
Battement divisé en quart
Hajlások nagy pózokban talpon állva
Arabesque panché I. arabesque-ben
Grand plié-ből relevé nagy pózokba
Tour lent pózváltással rond de jambe en l’air-en keresztül
Grand fouetté
Temps lié par terre en tournant 2 tour sur le cou-de-pied-vel en dehors és en
dedans
Grand temps lié en tournant en dehors és en dedans
Renversé croisé en dehors és en dedans
Grand battement jeté
Hajlások előre, oldalra és hátra féltérdelésben
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied
27. Grand tour-ok
Sauté en tournant á la seconde (fiúknak)
Tour posé lábváltással (egy en dehors és egy en dedans)
Tour sans posé en dehors és en dedans
Tour piqué
Tour pas de bourrée körben
Tour degagé
Tour tire-bouchonne
Egyszerűbb tour-kombinációk diagonálban
Allegro
Petit assamblé, Grand assemblé
Jeté 1 fordulattal oldalra haladva
Grand jeté glissade-dal és pas courru-vel
Jeté fermé 90 fokon
Jeté passé
Brisé dessus-dessous
Sissone ouvert
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Grande sissonne ouvert
Sissonne fermé battu oldalra
Grand sissonne tombé
Grand temps lié sauté
Pas ballotté 45 fokon nyújtott lábbal
Ballonné 90 fokon
Rond de jambe en l’air sauté
Grand temps levé sauté
Grand fouetté sauté
Jeté entrelacé
Grande cabriole ouvert
Grand pas de chat hátraemelt lábbal (lányoknak – orosz forma)
Grand pas de chat oldalra (fiúknak – olasz forma)
Soubresaut
Spiccgyakorlatok
Ballonné 90 fokon oldalra és pózokban, haladva
Grand fouetté
Grand temps lié
Changement
Sauté-k kis pózokban en tournant
Tour-ok
Tour posé lábváltással (egy en dehors és egy en dedans
Tour piqué körben
Tour tire-bou-chonne
6.3.8. Alapok elmélyítése I.
106 óra/18 óra
Főszempontok: Az eddig tanultak művészi csiszolása, a technikai képességek
és teherbírás további fejlesztése. A középgyakorlatokban kívánatos minél
több lábujjhegyen végzett adagio-t gyakoroltatni. Az allegro-ban cél a
gyakorlatok hosszának fokozása, az összetettebb en torunant ugrások,
valamint az összetettebb battu-k tanítása. A forgásoknál ebben az
évfolyamban el kell érni a teljes biztonságot spiccen is.
Rúdgyakorlatok
Flic-flac nagy pózból nagy pózba
Grand battement jeté en cercle
Középgyakorlatok
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Flic-flac nagy pózból nagy pózba és en tournant nagy pózból nagy pózba
Arabesque panché III. arabesque-ben
Grand fouetté
Renversé croisé
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 2 és 3 tour-ral
Tour-ok kis pózokban
Tour-ok kis pózokban en suite
Tour tire-bouchonne nagy pózból nagy pózba
Grand tour-ok grand plié-ből indítva 1 tour-ral (fiúknak)
Grand tour-ok en suite valamennyi pózban (kivéve écarté-ban)
Grand tour piqué diagonálban és helyben 1 tour-ral en dehors és en dedans
Tour developpé-tombé diagonálban
Sauté en tournant nagy pózokban en suite
Tour piqué 2 tourral en suite diagonálban
Tour degagé 2 tour-ral en suite diagonálban
Tour kombinációk dupla tour-ok alkalmázásával diagonálban
Tour degagé 1 tour-ral körben
Tour tire-bouchonne 2 tour-ral körben
Allegro
Entrechat six
Entrechat six de volé
Assemblé battu
Grand assemblé en tournant en suite körben
Grand jeté fondu (orosz forma)
Coupé-jeté en tournant diagonálban
Saut be basque
Sissonne ouverte battu
Sissonne ouverte en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Grand sissonne ouverte en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Sissonne renversée
Sissonne fermé battu
Sissonne tombé en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Temps de cuisse ouverte
Temps de cuisse fermée
Ballonné 45 fokon 1 fordulattal és 1 fordulattal en tournant
R ond de jambe en l’air sauté
Grand pas de basque előre
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Tire-bouchonne-sauté 1 fordulattal nagy pózba érkezve (fiúknak)
Grand temps levé sauté-passé
Grand temps levé suaté-passé
Grand temps levé 1 fordulattal en tournant
Grand cabriole fermé
Grand fouetté effacée sauté
Nagy ugrások térdelésben befejezve (fiúknak)
Chassé en tournant en suite diagonálban
Pas emboité en tournant á terre diagonálban
Pas emboité en tournant körben
Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak alkalmazása.
6.3.9. Alapok elmélyítése II.

106óra/18 óra
Fő szempontok: A kombinációk és a terhelés a színpadi variációk igényeinek
kell megfeleljenek. Súlyponti feladatok a fiúk számára a duplafordulatos
nagy ugrások és nehezített battirozások, a leányok számára a dupla tour-ok
spiccen.
Középgyakorlatok

Grand fouetté 1+1/4 fordulatal en tournant en dedans és en dehors
Arabesque panché IV. arabesque-ben
Tour-ok
Á la seconde sauté grand tour-okkal kombinálva (fiúknak)
Grand tour-ok suite pózváltással
Tour kombinációk dupla tour-okkal körben
Allegro
Entrechat – cinq (fiúknak)
Grand assemblé en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Grand jeté fondu (olasz forma)
Grand jeté pas de chat
Grand jeté en tournant körben (fiúknak)
Coupé-jeté en torunant kröben
Temps de cuisse ouverte battu (fiúknak)
Renversé sauté (fiúknak)
Grand temps levé sauté 1 fordulattal en tournant
Saut de basque
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Saut de basque 2 fordulattal (fiúknak)
Saut de basque 2 fordulattal nagy pózba érkezve (fiúknak)
Jeté entrelacé körben
Double cabriole (fiúknak)
Grand cabriole-fouetté helyben és diagonálban
Pas ciseaux
T our en l’air 2 fordulattal térdre érkezve (fiúknak)
Revoltade (fiúknak)
Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak alkalmazása.
6.3.10. Alapok elmélyítése III.
108 óra/18 óra
Főszempontok: Ebben a témakörben befejeződik a tananyag elsajátítása Cél
az eddig tanultak művészi csiszolása, a technikai képességek és teherbírás
további fejlesztése. A kombinációk és a terhelés a színpadi variációk
igényeinek kell megfeleljenek. Súlyponti feladatok a fiúk számára a
duplafordulatos nagy ugrások és nehezített battirozások, a leányok számára
a dupla tour-ok spiccen.
Középgyakorlatok
Grand fouetté 1+1/4 fordulatal en tournant en dedans és en dehors
Renversé en dehors en suite
Arabesque panché IV. arabesque-ben
Tour-ok
Á la seconde sauté grand tour-okkal kombinálva (fiúknak)
Grand tour-ok suite pózváltással
Grand tour piqué en dedans körben
Tour kombinációk dupla tour-okkal körben
Allegro
Entrechat – cinq (fiúknak)
Grand assemblé en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Grand jeté fondu (olasz forma)
Grand jeté pas de chat
Grand jeté en tournant
Grand jeté en tournant körben (fiúknak)
Coupé-jeté en torunant kröben
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Grand sissonne ouverte en tournant 1 fordulattal pózban fordulva
Sissone simple 2 fordulattal en tournant (fiúknak)
Grand sissonne ouverte battu nyújtott lábbal (fiúknak)
Temps de cuisse ouverte battu (fiúknak)
Renversé sauté (fiúknak)
Grand temps levé sauté 1 fordulattal en tournant
Grand fouetté sauté 1 és 1 fordulattal en tournant
Saut de basque
Saut de basque 2 fordulattal (fiúknak)
Saut de basque 2 fordulattal nagy pózba érkezve (fiúknak)
Jeté entrelacé körben
Double cabriole (fiúknak)
Grand cabriole-fouetté helyben és diagonálban
Pas de zephir
Pas ciseaux
T our en l’air 2 fordulattal térdre érkezve (fiúknak)
Dupoa en tournant nagy ugrások térdre érkezve (fiúknak)
Revoltade (fiúknak)
Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak gyakorlása.
6.3.11. Emeltebb szintű kombinációk I.
106 óra/18 óra
A témakör részletes kifejtése
A témakör az eddig tanult lépésanyag gyakorlásával, emeltebb szintű
kombinálásával, a tempók gyorsításával foglalkozik. A gyakorlategységek
magasabb nehézségi foka, időtartamának megnövekedése jelentenek új
feladatot a növendékeknek.
Középgyakorlatok
Az eddig tanult lépések emeltebb szintű kombinálása, a tempók gyorsítása.
Tour-ok
Az eddig tanult tourok emeltebb szintű kombinálása, magasabb nehézségi
fokra léptetés.

Allegro
Az eddig tanult gyakorlatanyag tempójának, időtartamának növelése.
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Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak tökéletesítése.
6.3.12. Emeltebb szintű kombinációk II.
106óra/18 óra
Ebben a témakörben integrálni kell az eddig megszerzett tudásanyagot a
bonyolultabb koordinációs feladatokkal, sűrűbb szerkesztésben előforduló
nehezebb technikai elemekkel, plasztikus kivitelezésmód igényével.
Lányoknál hangsúlyt kap a tágság, a forgástechnika és a plasztikus
mozgásminőség. Fiúknál a forgások és az ugrások jelentenek fontos
feladatot.
Középgyakorlatok
Az eddig tanult lépések bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő
kombinálása, a tempók gyorsítása.
Tour-ok
A forgástechnika tökéletesítése. Az eddig tanult tourok emeltebb szintű
kombinálása, magasabb nehézségi fokra léptetés a plasztikus kivitelezésmód
igényével.
Allegro
Az eddig tanult gyakorlatanyag tempójának, időtartamának növelése a
plasztikus kivitelezésmód igényével.
Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak tökéletesítése a plasztikus
kivitelezésmód igényével.
6.3.13. Emeltebb szintű kombinációk III.
108 óra/26 óra
Ebben a témakörben válik biztossá a növendékek technikája, érettebbé
mozgáskultúrája, előadásmódja. Mindezekben szerepe van minden
bizonnyal az izomzat, csontozat végső kialakulásának, a pubertáskori
fejlődés befejeződésének. A növendékek fizikai és mentális terhelhetősége
ilyenkor a legoptimálisabb. A tananyag ebben az évben az eddig tanult
lépések felhasználása, kombinálása, tempójának gyorsítása.
Középgyakorlatok
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Az eddig tanult lépések bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő
kombinálása, a tempók gyorsítása, a növendékek technikájának
tökéletesítése.
Tour-ok
A forgástechnika tökéletesítése. Az eddig tanult tourok emeltebb szintű
kombinálása, magasabb nehézségi fokra léptetés a plasztikus kivitelezésmód
igényével.

Allegro
Az eddig tanult gyakorlatanyag tempójának, időtartamának növelése a
plasztikus kivitelezésmód igényével. A növendékek technikájának
tökéletesítése.
Spiccgyakorlatok
A növendékek technikájának tökéletesítése a plasztikus kivitelezésmód
igényével.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
balett-terem
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.

1.6.
1.7.

5.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Információ feldolgozó
tevékenységek

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD

Csoportos munkaformák körében
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lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

5.3.
5.4.

6.

x

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Gyakorlati munkavégzés körében

6.2.

Műveletek gyakorlása

x

x

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

1.1

magyarázat

x

x

x

1.4.

megbeszélés

x

x

x

1.6.

szemléltetés

x

1.11.

házi feladat

x

1.12.

Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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Emeltebb szintű gyakorlatok

Kortárs-moderntánc gyakorlatának
elmélyítése I.

Kortárs-moderntánc gyakorlata II.

Kortárs-moderntánc gyakorlata I.

10726-12
Színházi tánc

Kortárs-moderntánc gyakorlata III.

Kortárs-moderntánc gyakorlat

FELADATOK
A klasszikus balett meghatározott tréningjének rúdés középgyakorlatait végzi
Kis és nagy ugrásokat gyakorol
Forgáskombinációkat végez
Spicc-kombinációkat gyakorol (lányok végzik)
Klasszikus- és modern táncelemekből komponált
férfi-női tánckettősöket tanul be
Modern tánctechnikák elemeit gyakorolja
Modern tánc tréningsorokat tanul be
A modern tánctechnikák kombinációit összekötve
végzi
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait
megjelöli
Napjaink táncművészetének eseményeit figyelemmel
kíséri
A táncművészet stíluskorszakait megkülönbözteti
A tánc és a zene szoros kapcsolatát figyelembe véve
szerkeszt gyakorlatokat
A szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
módszereit bemutatja
A lépések helyes végrehajtásának szabályait helyesen
alkalmazza
Önállóan állít össze rúd- és középgyakorlatokat
Ugrás és forgás gyakorlatokat szerkeszt
A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok műveit
azonosítja

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A balett szakkifejezései, azok jelentése, leírása,
kiejtése
Folyamatos koordináció
Klasszikus, karakter és modern technikára épülő
koreográfiák
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x

Különböző modern tánctechnikák alapelemei és
stílusjegyei
A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
módszerei, azok koordinált bemutatása
Harmonikus kivitelezés módjai
Helyes zenei beosztás
Különböző táncok stílusa, jellemző magatartásformái
Különböző
tánctechnikák
lépéseinek
helyes
végrehajtásához szükséges szabályok
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Magyar és más népek táncai, alaplépései
Művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei
A
szerepformálás
színpadi
alaphelyzeteinek
jelentősége
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A színpadi táncművészet és a balettművészet
fejlődése, kialakulási körülményei
A tánc és a színház kapcsolata
A tánc és a zene kapcsolata, valamint a
táncművészetnek a többi művészeti ághoz való
viszonya
A tánc kialakulásának története, fejlődése
A tánc stíluskorszakai és azok legfőbb jellemzői az
adott korszakon belül: néptánc, történelmi társastánc
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatai,
kiemelkedő reprezentánsai
A zene és a többi művészeti ág, a zene és a tánc
kapcsolata és egymásra gyakorolt hatása
Zenei struktúra a táncban, szakkifejezések
Zenei műfajok, zenetörténeti stíluskorszakok, azok
legfőbb jellemzői az egyes műfajok előadó apparátusa
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Az új szakmai törekvések
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
Napjaink táncművészetének jelentős eseményei

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai
nyelvű
hallott
szöveg
megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Térbeli tájékozódás

x

x

x

x

x

Egyensúlyérzékelés

x

x

x

x

x

Mozgáskoordináció

x

x

x

x

x
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság

x

x

x

x

x

Empatikus készség

x

x

x

x

x

Irányíthatóság

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

x

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

x

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

x

x

x
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7. Kortárs-moderntánc gyakorlat
436 óra/228óra*/126 ögy
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
7.1. A tantárgy tanításának célja
A Kortárs-moderntánc gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy
megismertesse a növendékeket a kortárs táncművészeti irányzatokkal, azok
formanyelvével és mozgásanyagával.
A tantárgy tanításának feladata:
Ismertesse meg a tanulókkal az alapvető testtudat közérzetét
– a Graham technika alapelemeit
– Limón technika alapelemeit
– jazz technika - Matt Mattox alapjait
– a kontakt technika alapjait
– az európai modern mix tréning anyagát
– a felsorolt technikák jellegzetes koordinációját
– a mozgásanyag variációs lehetőségeit
– a lépések végrehajtásának meghatározó szabályait
Alakítsa ki a tanulóknak:
– az eddig ismeretlen formanyelv iránti érdeklődést
– a tudatos különbségtételt a klasszikus balett és modern tánc technikák
között
– a megfelelő mozgásdinamikára való törekvést
Fejlessze a növendékek
– technikai tudását
– stílusérzékét
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A kortárs-moderntánc gyakorlat tantárgy a modern tánc formanyelvére épül.
A Táncművészet gyakorlatának alapjai tantárgy kortárs moderntánc
témaköreit mélyíti el. Nem hasonlítható a többi szakmai tantárgy
formanyelvéhez, de előadói, szellemiségi, állóképességi és koncentrációs,
fegyelmezettségi elvárásaiban megegyezik az összes tánc szakmai tantárgy
követelményeivel. A klasszikus balett az elevációt – elemelkedést –
érvényesíti a modern tánc a gravitációt hangsúlyozza. A balett mozdulatai
mesterségesen kialakított mozdulatok, míg a kortárs - modern tánc
mozgásnyelve a természetes emberi mozgáson alapul.
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7.3. Témakörök
7.3.1. Kortárs-moderntánc gyakorlata I.
36 óra/ 36 óra/42ögy
Táncművészet gyakorlatának alapjai tantárgy Kortárs-moderntánc alapjai I.
témakörének bázisgyakorlatait, középgyakorlatait, kis allegróit, diagonális
gyakorlatait mélyítik el, fejlesztik tovább a tanulók. A tanulók ismerkedjenek
meg a kortárs-moderntánc alapfogalmaival és speciális gyakorlataival, adott
technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával.
Fejlesztési feladatok
– A központ
– Adott technika alapjainak elsajátítása
– Az alapgyakorlatok, az alaptechnikai elemek alkalmazása.
– A technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.
– A testrészek mozgáslehetőségei.
– A térben való mozgás, térhasználat
– Az alap szakkifejezések értő alkalmazása.
7.3.2. Kortárs-moderntánc gyakorlata II.
108 óra/ 76 óra/42ögy
A témakör feladata a Táncművészet gyakorlatának alapjai tantárgy Kortársmoderntánc alapjai II. témakörének gyakorlása, komplexebb formában
történő alkalmazása.
Fejlesztési feladatok
– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb
formában történő alkalmazása.
– A pozíciók és tempóváltások.
– Az új tréning gyakorlatok gyakorlása.
– A mozgásrepertoár bővítése.
– A forgások.
– A térben való elmozdulás a szintek és irányok kombinációja által.
Bázisgyakorlatok
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb
formában történő alkalmazása.
Középgyakorlatok
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb
formában történő alkalmazása.
Izolációs gyakorlatok
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb
formában történő alkalmazása.
Összekötő lépések
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb
formában történő alkalmazása.
Ugrások
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Ismeretbővítés, az ismeretanyag
komplexebb formában történő alkalmazása.

más

kombinációkban

és

7.3.3.
Kortárs-moderntánc gyakorlata III.
36 óra/ 38 óra/42ögyA
témakör feladata a Táncművészet gyakorlatának alapjai tantárgy Kortársmoderntánc alapjai III. témakörének tovább fejlesztése. A bázisgyakorlatok,
középgyakorlatok, a kis allegrók, diagonális gyakorlatok tovább fejlesztése.
A tanulók az előző témakörök anyagát kombinációkban, komplexebben
összeállított gyakorlatokban alkalmazzák. Hangsúlyt helyezünk a
pozícióváltásokra, mindezt lassabb, majd gyorsabb tempóban is
alkalmazzuk. Ezen kívül, az izolációs gyakorlatok, forgások és a különböző
szintek használata kap nagy hangsúlyt.
Fejlesztési feladatok
- az izolációs gyakorlatok komplexebb változatai
- a különböző forgás lehetőségek
- a gyakorlaton belüli szintváltásokat, dinamikai váltásokat helyben és
térben elmozdulva
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop
mozgáslehetőségeinek maximális felhasználásával
Középgyakorlatok:
Plié, battement tendu, Rond de jambe par terre, Relevé és plié relevé,
Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar
használattal, Flat back, Developpé álló helyzetben, Enveloppé álló
helyzetben, Grand battement.
Izoláció
A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a
középponton áthaladva és a körívek mentén
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek
Összekötő lépések irányváltásokkal:
- Féltalpon és féltalpról lassan legördülve
- Pas de bourrée
- Triplet
Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva
7.3.4. Kortárs-moderntánc gyakorlatának elmélyítése I.
64 óra/38 óra
A témakör a Táncművészet gyakorlatának alapjai tantárgy Kortársmoderntánc alapok elmélyítése témakörének anyagát mélyíti el. A tanult
mozgásanyag egyre mélyülő, minőségi elsajátítása a cél. Az eddig tanultak
technikai tisztázása, kombinatívabb gyakorlatokkal való fejlesztés. Minőségi
tudatos kivitelezés a térben és a különböző szinteken.
Bemelegítő gyakorlatsor
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Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly és a gerincoszlop
mozgáslehetőségeit maximálisan kihasználja.
Középgyakorlatok
- Battement tendu és battement tandu jeté paralelle és en dehors
poziciókban, pliékkel, karváltásokkal
- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, paralelle és en dehors
pozíciókban
- Developpé- enveloppé
- Attitude
- Adagio
- Grand battement
- Térben elmozduló grand battement
- Twist
- Hinge
- Arche
Izolációs gyakorlatok
- fej
- váll
- mellkas
- csípő
- kar
- láb
Forgás gyakorlatok (helyben és térben elmozdulva is)
Összekötő lépések kombinálva más elemekkel
- Féltalpon, pliébe és féltalpról lassan leereszkedve (legördülve)
- Pas de bourrée
- Croisé-ból change
- Triplet
- Pivot
- Tombé
Ugrások a stílusra jellemző törzs és kar használattal
7.3.5. Emeltebb szintű gyakorlatok

192 óra/ 40 óra

Ebben a témakörben integrálni kell az eddig megszerzett tudásanyagot a
bonyolultabb koordinációs feladatokkal, sűrűbb szerkesztésben előforduló
nehezebb technikai elemekkel, plasztikus kivitelezésmód igényével.
Bemelegítő gyakorlatsor
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Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly és a gerincoszlop
mozgáslehetőségeit maximálisan kihasználja.
Középgyakorlatok
Az eddig tanult lépések bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő
kombinálása, a tempók gyorsítása.
Izolációs gyakorlatok
Az eddig izolációs gyakorlatok bonyolultabb koordinációs feladatokkal
történő kombinálása, a tempók gyorsítása.
Forgás gyakorlatok
A forgástechnika tökéletesítése. Az eddig tanult tourok emeltebb szintű
kombinálása, magasabb nehézségi fokra léptetés a plasztikus kivitelezésmód
igényével.
Összekötő lépések
Az eddig tanult lépések bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő
kombinálása, a tempók gyorsítása
Ugrások
Az eddig tanult gyakorlatanyag tempójának, időtartamának növelése a
plasztikus kivitelezésmód igényével.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tükörrel felszerelt táncterem
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.

1.6.
1.7.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Információ feldolgozó
tevékenységek

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
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x

x

x

x

x

x

5.

Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Csoportos munkaformák körében

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

5.3.
5.4.

6.

x

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Gyakorlati munkavégzés körében

6.2.

Műveletek gyakorlása

x

x

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

1.1

magyarázat

x

x

x

1.4.

megbeszélés

x

x

x

1.6.

szemléltetés

x

1.11.

házi feladat

x

1.12.

Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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Emelés gyakorlatának elmélyítése

10726-12
Színházi tánc

Emelés gyakorlatának alapjai II.

Emelés gyakorlatának alapjai I

Emelés gyakorlat

FELADATOK
A klasszikus balett meghatározott tréningjének rúd- és
középgyakorlatait végzi
Kis és nagy ugrásokat gyakorol
Forgáskombinációkat végez
Spicc-kombinációkat gyakorol (lányok végzik)
Klasszikus- és modern táncelemekből komponált férfi-női
tánckettősöket tanul be
Modern tánctechnikák elemeit gyakorolja
Modern tánc tréningsorokat tanul be
A modern tánctechnikák kombinációit összekötve végzi
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait megjelöli
Napjaink táncművészetének eseményeit figyelemmel
kíséri
A táncművészet stíluskorszakait megkülönbözteti
A tánc és a zene szoros kapcsolatát figyelembe véve
szerkeszt gyakorlatokat
A szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését alkalmazza
A gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztési módszereit
bemutatja
A lépések helyes végrehajtásának szabályait helyesen
alkalmazza
Önállóan állít össze rúd- és középgyakorlatokat
Ugrás és forgás gyakorlatokat szerkeszt
A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok műveit
azonosítja

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A balett szakkifejezései, azok jelentése, leírása, kiejtése
Folyamatos koordináció
Klasszikus, karakter és modern technikára épülő
koreográfiák
Különböző modern tánctechnikák alapelemei és
stílusjegyei
A gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztési módszerei,
azok koordinált bemutatása
Harmonikus kivitelezés módjai
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Helyes zenei beosztás
Különböző táncok stílusa, jellemző magatartásformái
Különböző
tánctechnikák
lépéseinek
helyes
végrehajtásához szükséges szabályok
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Magyar és más népek táncai, alaplépései
Művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek jelentősége
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A színpadi táncművészet és a balettművészet fejlődése,
kialakulási körülményei
A tánc és a színház kapcsolata
A tánc és a zene kapcsolata, valamint a táncművészetnek
a többi művészeti ághoz való viszonya
A tánc kialakulásának története, fejlődése
A tánc stíluskorszakai és azok legfőbb jellemzői az adott
korszakon belül: néptánc, történelmi társastánc
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatai,
kiemelkedő reprezentánsai
A zene és a többi művészeti ág, a zene és a tánc
kapcsolata és egymásra gyakorolt hatása
Zenei struktúra a táncban, szakkifejezések
Zenei műfajok, zenetörténeti stíluskorszakok, azok
legfőbb jellemzői az egyes műfajok előadó apparátusa
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg egyaránt
egyszerre történő végrehajtásának módjai
Az új szakmai törekvések
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
Napjaink táncművészetének jelentős eseményei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Térbeli tájékozódás

x

x

x

Egyensúlyérzékelés

x

x

x

Mozgáskoordináció

x

x

x

Interperszonális rugalmasság

x

x

x

Empatikus készség

x

x

x

Irányíthatóság

x

x

x

Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
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Nyitott hozzáállás

x

x

x

8. Emelés gyakorlat
200 óra/116óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
8.1. tantárgy tanításának célja
Az emelés gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló elsajátítsa a
partnerrel való együtt táncolás (pas de deux) technikáját és szabályainak
ismeretét. A férfi-női tánckettős a táncművészet minden műfajának minden
fontos alkotóeleme, ezért az emelés tantárgy tanítása nélkülözhetetlen a
táncművészeti oktatásban.
A tantárgy tanításának feladata:
Ismertesse meg a tanulókkal
* a pas de deux lépésanyagát:
– a pas de deux par terre-t (földön)
– a forgásokat
– a folyamatos és lendületes emeléseket
– a helyes végrehajtás szabályait
– a partnerrel való együtt táncolás alapelveit.
* a lány feladatát a tánckettősben:
– helyes tartás kialakítását
– lendület adását az emelésekhez
– megfelelő tengely biztosítását a forgásokhoz
* a fiú feladatát a tánckettősben:
– hogyan lehet a lány segítségére a par terre (földön) gyakorlatok
végrehajtásában
– a megfelelően időzített erőkifejtések alkalmazása a nagy emeléseknél
– hogyan nyújthat segítséget a lánynak a forgásgyakorlatoknál.
Alakítsa ki a tanulókban
– a maximális egymásra figyelés igényét
– a megfelelő reakciókészségét a partner mozgására
– a türelmes és figyelmes partnerkapcsolatot
– a dinamikai és zenei igényességet
Fejlessze a növendékek
– fizikai erőnlétét (fiúknak)
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– segítő technikáját (lányok jól időzített tempóadása, helyes tartása,
bátor, határozott hozzáállása)
– koordinációs készségét
– a könnyed előadásmódra való törekvését
– koncentráló képességét a sikeres együttműködés érdekében
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Az emelés gyakorlat tantárgy legszorosabb kapcsolatban a Klasszikus balett
gyakorlat tantárggyal van, annak valamennyi témakörével, a közös
mozgásanyag miatt. Minden színpadi koreográfiának – legyen az néptánc,
modern tánc – szerves része a tánckettős, ezért oktatása nélkülözhetetlen a
táncművészet iskolarendszerében. A fiúnövendékek erőnlétre és a
leánynövendékek magassága, testsúlya befolyásolja az összeállított tananyag
alkalmazását. A tantárgyat oktató szaktanárnak okvetlenül figyelembe kell
vennie a párok összeállításánál a tanulók fizikai adottságait.
8.3. Témakörök
8.3.1. Emelés gyakorlatának alapjai I.
72 óra/18 óra
Az első témakörben még nem szerepelnek kiemelések a gyakorlatokban. A
legnehezebb feladat a vállra emelés, és a sissonne simple egész fordulattal.
Főbb gyakorlatanyagok: a páros lassú gyakorlatok (adagiok) és a forgások. A
forgás- és az egyensúlygyakorlatoknál elsősorban a táncosnő súlyának
tengelyére kell összpontosítani a figyelmet. A forgásoknál a fiúnak el kell
sajátítania a forgatás technikáját, és a lánynak tudatosan használni a saját
lendületét. Folyamatos emeléseknél a helyes testtartás segíti az
együttműködést. A lendületes emeléseknél a földre helyezés folyamatossága
kíván nagy figyelmet. Ebben az évben egyszerű gyakorlatok alkalmazásával
ajánlatos a növendékeket megismertetni az emelés és a forgatás helyes
szempontjaival.
Pas de deux par terre
Hajlások-dőlések
–
Hátrahajlás két, majd egy lábon.
–
Oldalt hajlás két, majd egy lábon.
–
Kidőlés oldalt, két lábon.
Tour-ok
– Tour lent-ok
– Tour sur le cou-de-pied en dehors és en dedans.
– Tour sur le cou-de-pied
–
Lendületes emelések (allegro)
101

Emelés ugrás közben
– Grand changement de pied.
– Entrechat-k.
– Temps levé sauté en tournant sur le cou-de-pied-ben tartott
szabadlábbal.
– Grand temps levé sauté
– Grande assamblé.
– Grand sissonne ouvert, különböző pózokban.
– Grand jeté glissade-dal.
– Fouetté sauté á la seconde-ból I. arabesque-be
– Grande cabriole ouverte és fermée előre és hátra
Elkapás ugrás közben
– A táncosnő két lábról a táncos ölébe ugrok zefir pózba
Dobás ugrás közben
– Changement dobással.
Pózváltások emelés közben
– A táncosnő a táncos vállán ül, majd lecsúszik ölébe zefír pózba
8.3.2. Emelés gyakorlatának alapjai II.
64 óra/18 óra
A témakörben a tananyag hatványozottabban nehezedik, most kerül sor a
nehéz kiemelésekre. A par terre (földön) anyagban a grand tour-ok (nagy
forgások) következnek. A folyamatos emelések is nehezednek, ezek
megoldásában lényeges szerepe van a fiú izomzati fejlettségének,
teherbírásának. A dobások és elkapások sikeres végrehajtásában nagy
jelentősége van a lány bátorságának és lélekjelenlétének.
Pas-de-deux par terre
–
–
–
–
–

Hajlások-dőlések
Kidőlés oldalt egy lábról indítva és lábra visszaérkezve.
Hátrahajlás egy lábon elöl nagy pózban tartott szabadlábbal.
Kidőlés hátrahajlással.
Oldalra kidőlés visszahajlással.

Tour-ok
–
–
–
–

Tour lent nagy pózban.
Tour sur le cou-de-pied
Tour tire-bouchonne
Grand tour en dehors és en dedans különböző pózokban egy, majd két
tour-ral.
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Folyamatos emelések
–
–
–
–
–
–
–

A táncosnő a táncos karján háton fekszik
A táncosnő „hal” pózban a táncos combján feszik és lábát a táncos
karjának támasztja
Temps levé sauté egy lábon soubresaut-formában.
Sissonne ouverte spiccre érkezésel.
Temps levé sauté spiccről indítva en tournant.
A táncos kiemeli a táncosnőt I., II., III. és IV. arabesque pózban
Kiemelés egy kézzel.

Lendületes emelések
– A táncos kiemeli a táncosnőt „fecské”-ben.
– Grand pas de chat előre.
– Grand assemblé.
– Sissonne fermé oldalra és I. arabesque-ben, jobbra-balra többször
egymásután.
– Ballotté nyújtot és hajlított lábbal.
– Grand jeté I. arabesqu-ben jobbra-balra többször egymás után.
– Jeté entraléce.
– Grand sissonne ouverte elől croisé-ban és éffacée-ban.
– Jeté entrelacé en rond.
Elkapás ugrás közben
– Jeté entrelacé ölben érkezve zefir pózban.
Dobás ugrás közben
– Tour en l’air dobással.
– Grand jeté dobással.
–
8.3.3. Emelés gyakorlatának elmélyítése
64 óra/80 óra
Az utolsó témakörben már alig van új anyag, az eddig tanultak
kidolgozása és hosszabb lélegzetű etűdökké fűzése jelent bonyolultabb feladatot a
növendékeknek.
Pas de deux par terre
–
–
–
–

Tour lent pózváltással.
Tour sur le cou-de-pied en dehors és en dedans nagy pózba érkezve 3
tour-ral.
Tour sur le cou-de-pied en dehors és en dedans hátrahajlásba érkezve
Tour sur le cou-de-pied en dehors „ujjforgatással” elöl croisé pózból
indítva és nagy pózból indítva és nagy pózba érkezve 3-nál több tourral.
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–
–

Tour tire-bouchonne 3 tour-ral nagy pózba érkezve.
Grand fouetté en tournant.

Folyamatos emelések (adagio)
– Kiemelés egy kézzel.
– Kiemelés két kézzel.
Lendületes emelések (allegro)
Emelés ugrás közben
– Pas ciseaux.
– Grand assemblé en rond.
– Grand jeté en tournant
– Grand sissonne ouverte en tournant.
Elkapás ugrás közben
– A táncosnő földön ülő helyzetből a táncos ölébe ugrik „zefir” pózba
– A táncosnő földön ülő helyzetből jeté entrelacé-val a táncos vállán
fekszik.
– A táncosnő saut de basque-kal a táncos vállára ugrik.
Dobás ugrás közben
– A táncos a „fecske” pózban kiemelt táncosnőt elkapja ölben „zefir”
pózban
– A táncos a „zefir” pózban kiemelt táncosnőt megdobja, majd ölben
„zefir” pózban elkapja, miközben a táncosnő a másik oldalra fordul.
– Assemblé en tournant szimplán és duplán ölbe „zefir” pózba érkezve.
Pózváltások emelés közben
– A táncosnő jeté entrelacé-val a táncos vállára fekszik, onnan megállás
nélkül átfordul a táncos nyaka körött, és függőleges helyztbe érkezik
(„sál”).
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tükörrel felszerelt táncterem
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
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Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék
1.6.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

1.7.

5.

x

x

x

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Csoportos munkaformák körében

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

5.3.
5.4.

6.

x

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Gyakorlati munkavégzés körében

6.2.

Műveletek gyakorlása

x

x

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

1.1

magyarázat

x

x

x

1.4.

megbeszélés

x

x

x

1.6.

szemléltetés

x

1.11.

házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári

x

1.12.

x
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x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

irányítás - lényegi mutatás

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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Színpadi tánc gyakorlatának
elmélyítése I.

Színpadi tánc gyakorlatának
elmélyítése II.

Az elsajátítottak integrálása,
magasabb szintre emelése

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Színpadi tánc gyakorlata I.

Színpadi tánc gyakorlata II.

Színpadi tánc gyakorlat

10726-12
Színházi tánc

FELADATOK
A klasszikus balett meghatározott tréningjének rúd- és
középgyakorlatait végzi
Kis és nagy ugrásokat gyakorol
Forgáskombinációkat végez
Spicc-kombinációkat gyakorol (lányok végzik)
Klasszikus- és modern táncelemekből komponált férfi-női
tánckettősöket tanul be
Modern tánctechnikák elemeit gyakorolja
Modern tánc tréningsorokat tanul be
A modern tánctechnikák kombinációit összekötve végzi
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait megjelöli
Napjaink táncművészetének eseményeit figyelemmel kíséri
A táncművészet stíluskorszakait megkülönbözteti
A tánc és a zene szoros kapcsolatát figyelembe véve
szerkeszt gyakorlatokat
A szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését alkalmazza
A gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztési módszereit
bemutatja
A lépések helyes végrehajtásának szabályait helyesen
alkalmazza
Önállóan állít össze rúd- és középgyakorlatokat
Ugrás és forgás gyakorlatokat szerkeszt
A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok műveit azonosítja
SZAKMAI ISMERETEK
A balett szakkifejezései, azok jelentése, leírása, kiejtése
Folyamatos koordináció
Klasszikus, karakter és modern technikára épülő
koreográfiák
Különböző modern tánctechnikák alapelemei és stílusjegyei
A gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztési módszerei, azok
koordinált bemutatása
Harmonikus kivitelezés módjai
Helyes zenei beosztás
Különböző táncok stílusa, jellemző magatartásformái
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Különböző tánctechnikák lépéseinek helyes végrehajtásához
szükséges szabályok
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Magyar és más népek táncai, alaplépései
Művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek jelentősége
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A színpadi táncművészet és a balettművészet fejlődése,
kialakulási körülményei
A tánc és a színház kapcsolata
A tánc és a zene kapcsolata, valamint a táncművészetnek a
többi művészeti ághoz való viszonya
A tánc kialakulásának története, fejlődése
A tánc stíluskorszakai és azok legfőbb jellemzői az adott
korszakon belül: néptánc, történelmi társastánc
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatai, kiemelkedő
reprezentánsai
A zene és a többi művészeti ág, a zene és a tánc kapcsolata és
egymásra gyakorolt hatása
Zenei struktúra a táncban, szakkifejezések
Zenei műfajok, zenetörténeti stíluskorszakok, azok legfőbb
jellemzői az egyes műfajok előadó apparátusa
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg egyaránt
egyszerre történő végrehajtásának módjai
Az új szakmai törekvések
Nagyobb
lélegzetű,
színpadi
igényeket
kielégítő
koreográfiák
Napjaink táncművészetének jelentős eseményei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Térbeli tájékozódás

x

x

x

x

x

Egyensúlyérzékelés

x

x

x

x

x

Mozgáskoordináció

x

x

x

x

x

Interperszonális rugalmasság

x

x

x

x

x

Empatikus készség

x

x

x

x

x

Irányíthatóság

x

x

x

x

x

Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

x

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

x

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
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9. Színpadi tánc gyakorlat
204 óra/214 óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
9.1. A tantárgy tanításának célja
A színpadi tánc gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a növendékek
megismerjék, és stilizáltan alkalmazni tudják különböző korok színpadra
alkalmazott táncait. A stilizált társasági táncoktól egészen napjainkig, s
mindezeket stílusosan, megfelelő előadásmódban legyenek képesek
bemutatni.
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulókkal
– a tanult táncok alaplépéseit
– a táncok stílusát
– a táncok zeneanyagát
– a korabeli szokásformákat
Alakítsa ki a tanulókban
– a pontos, stílusos táncolás igényét
– a kötött térformák pontos betartásának igényét
– a csoportmunka egymásra figyelő magatartásformáit
– a kellő munkafegyelmet, szellemiséget
– a művészi előadásmódra való törekvést
Fejlessze a növendékek
– mozgáskultúráját
– stílusérzékét
– koordinációját
– előadó képességét
– színpadi térlátását
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Táncművészet gyakorlatának alapjai tantárgy színpadi tánc alapjai
témakör egységeit mélyíti el. A klasszikus balett gyakorlat témaköreinek
plasztikus, esztétikus mozgáskövetelményei is érvényesülnek a színpadi tánc
gyakorlata tantárgy tanítása során. Az emelés gyakorlat tantárgy témaköreinek
technikai elemeit is alkalmazzuk. Tánctörténeti ismeretek, valamint a korabeli
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divat megismertetése segíti a történelmi korok táncainak stílusos
előadásmódját. A modern tánc technikai elemei is megjelennek a kompozíciók
során.
9.3. Témakörök
9.3.1. Színpadi tánc gyakorlata I.
36 óra/45óra
A témakör a Táncművészet gyakorlatának alapjai tantárgy Színpadi tánc alapjai
témakörét mélyíti el. A tananyag egy társasági tánc stilizált formája, mely a
menüett, a polka, pas polonaise színpadi táncban alkalmazott alaplépéseit
foglalja koreográfiába. A színpadi járás, és az alaplépések gyakorlása szólóban,
párban, csoportban. Különböző térformák kialakításának gyakorlása, majd etűd
formájában történő bemutatása. (A koreográfus tanár mindig vegye figyelembe a
fiú-lány arányt a kompozíció elkészítésekor.) Az alaplépések betanulása,
gyakorlása, majd etűd formájában történő előadása a vizsgán.
9.3.2. Színpadi tánc gyakorlata II.
36 óra/45óra
A témakör a Táncművészet gyakorlatának alapjai tantárgy Egy XIX. sz.-i
magyar úri báli tánc, vagy XIX. sz. -i európai tánc stilizált formája témakör
elmélyítése. A növendékek ismerjék meg, és stilizáltan alkalmazni tudják egy
XIX. sz. magyar úri báli tánc vagy bármilyen XIX. sz. európai tánc stilizált
formáját. Nagyobb hangsúlyt kap a stílusos kivitelezés, valamint az etűdök
helyett már kisebb lélegzetű koreográfiák, stilizált táncok tanítása.
XIX. sz. magyar úri báli tánc (Palotás)
–
–
–
–

alaplépések tanulása (andalgó, tétovázó, csárdás, rida, cifra, legjtő,
toborzó, lengető, bölcső, magánforgó,páros forgó)
lezárók, bokázók tanulása
lassú és gyors témák
koreográfia tanulása és gyakorlása

Mazurka (vagy bármilyen XIX. sz. európai tánc stilizált formája az
alaplépések megtartásával)
–
–
–
–
–
–

kargyakorlatok
kulcsok, lezárók
színpadi futás (pas courru-dobbantással, csúsztatva)
alaplépések tanulása
gyors térformaváltások gyakorlása alaplépések alkalmazásával
koreográfia betanulása, gyakorlása

9.3.3. Színpadi tánc gyakorlatának elmélyítése I.
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36 óra/45óra

A témakör a Táncművészet gyakorlatának alapjai tantárgy Színpadon
alkalmazott koreográfiák betanulása 1. témakörének magasabb szintre
emelésére szolgál. A fő feladat a bonyolultabb térformákat alkalmazó etűdök,
illetve koreográfiák betanulása és pontos kivitelezése. Klasszikus balett elemeit
alkalmazó modern koreográfia betanulása és gyakorlása. Modern tánc technika
elemeit alkalmazó kortárs-modern koreográfia betanulása és gyakorlása.
9.3.4. Színpadi tánc gyakorlatának elmélyítése II.
32 óra/47 óra
A témakör a Táncművészet gyakorlatának alapjai tantárgy Színpadon
alkalmazott koreográfiák betanulása II. témakörének magasabb szintre
emelésére szolgál. Hangsúlyozott szerep jut a térformák használatának, az
egyéni megjelenítésnek (kis szólók alkalmazása). A koreográfiák ötvözhetik a
balett-alapú modern tánclépéseket, a musicalekben használt formákat.
Nagyon fontos a meggyőző előadásmód motiválása. A tanár által komponált
koreográfia gyakorlása, technikai elemeinek egyenkénti kitisztázása, majd
gyakorlása a feladat.

9.3.5. Az elsajátítottak integrálása, magasabb szintre emelése

64 óra/32óra

A témakör részletes kifejtése
Az utolsó témakör legfontosabb része az előző években elsajátítottak
integrálása. Fő feladat a színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása,
különböző stílusokban. A koreográfiák ötvözhetik a balett-alapú modern
tánclépéseket, a musicalekben használt formákat. Ebben az évben kortárs
koreográfiák is részei lehetnek a tananyagnak. Fontos, hogy a koreográfustanár figyelembe vegye a koreográfiák készítésénél és betanításánál a
növendékek technikai felkészültségét és személyes, előadói képességét.
– alaplépések, motívumok betanulása, tisztázása
– technikai elemek biztonságos kivitelezése
– szólisztikus, páros és csoportos feladatok betanulása, kidolgozása
– stílusos előadásmód elsajátítása
– tánc és zene összehangoltságának megvalósítás
– a koreográfia gyakorlása
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tükörrel felszerelt táncterem
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

Osztálykeret

Sorszám

Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Információ feldolgozó
tevékenységek

1.

1.6.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

1.7.

5.

x

x

x

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Csoportos munkaformák körében

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

5.3.
5.4.

6.

x

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Gyakorlati munkavégzés körében

6.2.

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Műveletek gyakorlása

x

x

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.

1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés

szemléltetés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x
x

x
x

x
x

x

x
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x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

1.11.

1.12.

házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

x

x

x

x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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Előadó- művészeti gyakorlat I.

Az Erdélyi dialektus területéről
kiválasztott táncrend tanulása

Táncismeret bővítése

A Tiszai táncdialektus csárdásai közül
választott tánc

10726-12
Színházi tánc

A Dunai–dialektus csárdásai közül
választott tánc

A Dunai táncdialektus ugrós táncai

Néptánc gyakorlat

Előadó- művészeti gyakorlat II.

Előadóművészeti
gyakorlat

FELADATOK
A klasszikus balett meghatározott tréningjének rúdés középgyakorlatait végzi
Kis és nagy ugrásokat gyakorol
Forgáskombinációkat végez
Spicc-kombinációkat gyakorol (lányok végzik)
Klasszikus- és modern táncelemekből komponált
férfi-női tánckettősöket tanul be
Modern tánctechnikák elemeit gyakorolja
Modern tánc tréningsorokat tanul be
A modern tánctechnikák kombinációit összekötve
végzi
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait
megjelöli
Napjaink táncművészetének eseményeit figyelemmel
kíséri
A táncművészet stíluskorszakait megkülönbözteti
A tánc és a zene szoros kapcsolatát figyelembe véve
szerkeszt gyakorlatokat
A szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
módszereit bemutatja
A lépések helyes végrehajtásának szabályait helyesen
alkalmazza
Önállóan állít össze rúd- és középgyakorlatokat
Ugrás és forgás gyakorlatokat szerkeszt
A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok műveit
azonosítja

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A balett szakkifejezései, azok jelentése, leírása,
kiejtése
Folyamatos koordináció
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Klasszikus, karakter és modern technikára épülő
koreográfiák
Különböző modern tánctechnikák alapelemei és
stílusjegyei
A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
módszerei, azok koordinált bemutatása
Harmonikus kivitelezés módjai
Helyes zenei beosztás
Különböző táncok stílusa, jellemző magatartásformái
Különböző
tánctechnikák
lépéseinek
helyes
végrehajtásához szükséges szabályok
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Magyar és más népek táncai, alaplépései
Művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei
A
szerepformálás
színpadi
alaphelyzeteinek
jelentősége
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A színpadi táncművészet és a balettművészet
fejlődése, kialakulási körülményei
A tánc és a színház kapcsolata
A tánc és a zene kapcsolata, valamint a
táncművészetnek a többi művészeti ághoz való
viszonya
A tánc kialakulásának története, fejlődése
A tánc stíluskorszakai és azok legfőbb jellemzői az
adott korszakon belül: néptánc, történelmi társastánc
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatai,
kiemelkedő reprezentánsai
A zene és a többi művészeti ág, a zene és a tánc
kapcsolata és egymásra gyakorolt hatása
Zenei struktúra a táncban, szakkifejezések
Zenei műfajok, zenetörténeti stíluskorszakok, azok
legfőbb jellemzői az egyes műfajok előadó apparátusa
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Az új szakmai törekvések
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
Napjaink táncművészetének jelentős eseményei
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai
nyelvű
hallott
szöveg
megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Térbeli tájékozódás

x
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x

Egyensúlyérzékelés
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x

x

x

x

x

x

Mozgáskoordináció
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x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság

x

x

x

x

x

x

x

Empatikus készség
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Irányíthatóság
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MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Intenzív munkavégzés
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Nyitott hozzáállás
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x
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10. Néptánc gyakorlat
236 óra/128 óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
10.1.
A tantárgy tanításának célja
A néptánc gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerjék a
magyar, a magyarországi nemzetiségek és más népek táncait, a táncok
lépésanyagát, valamint a tanultakat stílusosan, megfelelő előadásmódban
alkalmazni tudják.
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulókkal
– a magyar tánc dialektusokat
– a különböző stílusrétegeket
– a magyarországi nemzetiségek jellemző táncait
– más népek táncait
– a felsoroltak lépésanyagát, stílusát, zeneanyagát
Alakítsa ki a tanulókban
– az érdeklődést más nemzetek, nemzetiségek tánckultúrája iránt
– a megfelelő munkafegyelmet
– a csoportmunka nélkülözhetetlen szellemiségét
– az egymásra figyelő magatartást
– a művészi előadásmódra való törekvés igényét
– az improvizációs készséget
Fejlessze a növendékek
– ritmus és stílusérzékét
– mozgáskultúráját
– előadói készségét
– koordinációs készségét
– állóképességét
10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Táncművészet gyakorlatának alapjai tantárgy Néptánc alapjai témaköre a
tantárgy alapját képezi. A tantárgy páros tánc emeléseinek helyes
végrehajtásakor használhatók az Emelés gyakorlat tantárgyban tanultak. A
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Bevezetés a tánctörténetbe tantárgy néptánccal foglalkozó
megvilágítják a néptáncból kifejlődő színpadi tánc történetét.
10.3.

fejezetei

Témakörök

10.3.1. A dunai táncdialektus ugrós táncai
36óra/25óra
A dunai táncdialektus eszközös táncai közül választott táncanyag
bevezetése (szóló). Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros
formában. Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós
táncelemeknek és az összekapaszkodási módoknak a megismertetése. A
dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc
elmélyítése, a tananyag bővítése. Koreográfia betanulása ugrós–eszközös
táncok anyagából.
10.3.2. A dunai–dialektus csárdásai közül választott tánc 36 óra/25óra
A dunai–dialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése, tanulása. A
verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes
összekapaszkodási módoknak a megismerése. A dunai táncdialektus ugrós–
eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése. /Eszközkezelés: bot és
üveg/ A dunai–dialektus csárdásai közül választott tánc elmélyítése.
Koreográfia: az ugrós–eszközös táncok- és/vagy a csárdás táncanyagából;
vagy a saját táncrégió táncai közül választott anyagból.
10.3.3. A tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc
36 óra/25óra
A tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc tanulása, ritmikai,
plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése. A tiszai táncdialektus
csárdásai közül választott tánc elmélyítése. A tiszai táncdialektus verbunkjai
közül választott tánc bevezetése. Az improvizációs készség, az előadói
készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai
állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése. Az önálló tanulói
tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. Koreográfia: a tanult
táncanyagból.
10.3.4. Táncismeret bővítése
64 óra/25óra
Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése. A dunai
dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése. A csárdások
ismétlése, táncismeret bővítése. Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú,
összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, térben való használata. A
legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése. A tiszai dialektus
verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése. A csárdások ismétlése,
táncismeret bővítése. A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése.
Koreográfia: a tanult táncanyagból.
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10.3.5. Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tanulása
64 óra/28 óra
A legényes és a forgós–forgatós táncok közül választott tánc tanulása. A
forgástechnika fejlesztése különböző lábfő-részeken. A páros forgás és
forgatás technika fejlesztése. A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és
alkalmazása. Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség,
előadói készség, ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter
kialakítása. A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a
forgás– és ugrókészség fejlesztése. Az V. évfolyam feladata, hogy a tanuló
legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos
megjelenítésre, improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi
megjelenítésére, a vizsga követelményeinek teljesítésére. A táncok
újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz
való viszonyulása szerint. A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése,
az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése. Az önálló tanulói
tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. A táncos életmód
igényének kialakítása, az életminőség javítása. Koreográfia: a választott
táncanyagból.
10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tükörrel felszerelt táncterem

10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.

1.6.
1.7.

5.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Információ feldolgozó
tevékenységek

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak

Csoportos munkaformák körében
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megfelelő öltözék
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

5.3.
5.4.

6.

x

x

x

x
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Gyakorlati munkavégzés körében

6.2.

Műveletek gyakorlása

x

x

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x
x

x
x

x
x

1.6.

szemléltetés

x

1.11.

házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

x

1.12.

10.6.

x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

Hajópadló, balett-szőnyeg,
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

11. Előadó művészeti gyakorlat
320óra/116 óra*/34ögy
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
11.1.
A tantárgy tanításának célja
– a színpadon történő bemutatkozás biztonságos tánctechnikai és
meggyőző előadó-művészeti megvalósítása,
– a táncos munkakör betöltéséhez szükséges színpadi rutin
megszerzése
– a megfelelő színpadi magatartás kialakítása
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A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulót
– a szerepek lépésanyagával
– a szerepek művészi kifejezés- és előadásmódjával
– a színházi működés rendjével
– a színházi előadás mentális és fizikai terhelésével
– a fellépések előtti felkészülés fontosságával és módjával
Fejlessze a tanuló
– tánctechnikai tudását
– előadókészségét
– stílusérzékét, ízlését
– koncentráló készségét
– mozgásmemóriáját
– kreativitását
– a tánc és színház művészet iránti szeretetét
11.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ez a tantárgy az összes tanított szakmai tantárggyal szoros összefüggésben
van, mintegy integrálva alkalmazza azokat.

11.3.

Témakörök

11.3.1. Előadó művészeti gyakorlat I.
64 óra/36óra/34ögy
A képzési idő magában foglalja a heti rendszerességgel, órarendbe épített
tanórákat, az év végi vizsgakoncertre és egyéb fellépésekre való felkészülést,
betanulást, gyakorlást, azaz a próbák idejét. A tananyag fontos pillére az
olyan koreográfia, melynek kiválasztása a tanulók tánctechnikai és előadói
felkészültsége szerint történik. A tananyag a tanulók képességeinek
megfelelő szóló, duett és csoportos szerepek betanulása. A koreográfiák
lehetőség szerint mindenfajta stílust képviselnek, a modern balett, karakter,
modern tánc, kortárs tánc, néptánc, klasszikus balett sorából. Az előadó
művészeti gyakorlat segít a fellépések rutinját kialakítani és biztonságot
szerezni a színpadon.
–
–
–
–
–

koreográfiák betanulása
a szerepek lépésanyagának betanulása
a szerepek művészi kifejezés- és előadásmódjával történő munka
a fellépések előtti felkészülés
tánctechnikai tudás fejlesztése
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–
–
–
–
–

előadókészség fejlesztése
stílusérzékét, ízlés formálás
koncentráló készség fejlesztés
mozgásmemória fejlesztése
kreativitás fejlesztés

11.3.2. Előadó- művészeti gyakorlat II.
256 óra/80óra
A témakör fő feladata a képesítő vizsgára történő felkészülés, betanulás,
gyakorlás, azaz a próbák ideje. Az egyes táncosok, párok, vagy kisebb
csoportok számára komoly egyéni feladatot jelentő koreográfiák elkészítése.
Új koreográfiák betanulása, a szerepek önálló kidolgozása. A korábban
tanult koreográfiák ismétlése, tánctermi bemutatása. Koreográfiák színpadi
bemutatásának előkészítése. Csoportos koreográfia közös készítése, vagy
betanulása. A koreográfiák lehetőség szerint mindenfajta stílust képviselnek,
a modern balett, karakter, modern tánc, kortárs tánc, néptánc, klasszikus
balett sorából. Az előadó művészeti gyakorlat segít a fellépések rutinját
kialakítani és biztonságot szerezni a színpadon.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11.4.

koreográfiák betanulása
a szerepek művészi kifejezés- és előadásmódjával történő munka
a színházi működés rendjének elsajátítása
a színházi előadás mentális és fizikai terhelésével való ismerkedés
a fellépések előtti felkészülés
tánctechnikai tudás fejlesztése
előadókészség fejlesztése
stílusérzékét, ízlés formálás
koncentráló készség fejlesztés
mozgásmemória fejlesztése
kreativitás fejlesztés
a tánc és színház művészet iránti szeretetének kialakítása

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tükörrel felszerelt táncterem

11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK

1.6.
1.7.
5.
5.3.
5.4.

6.

Osztálykeret

Csoportbontás

Egyéni
Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

1.

Szakmairánynak
megfelelő öltözék
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak),
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4,
Szakmairánynak
megfelelő öltözék

Gyakorlati munkavégzés körében

6.2.

6. pont lebontása,
pontosítása)

Műveletek gyakorlása

x

x

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

x

1.4.

megbeszélés

x

x

x

1.6.

szemléltetés

x

x

x

1.11.

házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

x

x

x

1.12.

11.6.

x

A tantárgy értékelésének módja
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videokamera),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4), Kép- és
hangrögzítő berendezések
(pl. fényképezőgép,
videokamera),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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FELADATOK
A klasszikus balett meghatározott tréningjének rúdés középgyakorlatait végzi
Kis és nagy ugrásokat gyakorol
Forgáskombinációkat végez
Spicc-kombinációkat gyakorol (lányok végzik)
Klasszikus- és modern táncelemekből komponált férfinői tánckettősöket tanul be
Modern tánctechnikák elemeit gyakorolja
Modern tánc tréningsorokat tanul be
A modern tánctechnikák kombinációit összekötve
végzi
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait
megjelöli
Napjaink táncművészetének eseményeit figyelemmel
kíséri
A táncművészet stíluskorszakait megkülönbözteti
A tánc és a zene szoros kapcsolatát figyelembe véve
szerkeszt gyakorlatokat
A szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
módszereit bemutatja
A lépések helyes végrehajtásának szabályait helyesen
alkalmazza
Önállóan állít össze rúd- és középgyakorlatokat
Ugrás és forgás gyakorlatokat szerkeszt
A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok műveit
azonosítja
SZAKMAI ISMERETEK
A balett szakkifejezései, azok jelentése, leírása, kiejtése
Folyamatos koordináció
Klasszikus, karakter és modern technikára épülő
koreográfiák
Különböző modern tánctechnikák alapelemei és
stílusjegyei
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Színpadi játék

10726-12
Színházi tánc

Helyzetgyakorlatok

A színészmesterség alapjai

Színészmesterség gyakorlata

A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
módszerei, azok koordinált bemutatása
Harmonikus kivitelezés módjai
Helyes zenei beosztás
Különböző táncok stílusa, jellemző magatartásformái
Különböző
tánctechnikák
lépéseinek
helyes
végrehajtásához szükséges szabályok
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Magyar és más népek táncai, alaplépései
Művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei
x
A
szerepformálás
színpadi
alaphelyzeteinek
x
jelentősége
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
x
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
x
nonverbális formái
A színpadi táncművészet és a balettművészet
fejlődése, kialakulási körülményei
A tánc és a színház kapcsolata
x
A tánc és a zene kapcsolata, valamint a
táncművészetnek a többi művészeti ághoz való
viszonya
A tánc kialakulásának története, fejlődése
A tánc stíluskorszakai és azok legfőbb jellemzői az
adott korszakon belül: néptánc, történelmi társastánc
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatai,
kiemelkedő reprezentánsai
A zene és a többi művészeti ág, a zene és a tánc
kapcsolata és egymásra gyakorolt hatása
Zenei struktúra a táncban, szakkifejezések
Zenei műfajok, zenetörténeti stíluskorszakok, azok
legfőbb jellemzői az egyes műfajok előadó apparátusa
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Az új szakmai törekvések
x
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
Napjaink táncművészetének jelentős eseményei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai
nyelvű
hallott
szöveg
megértése,
x
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
x
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
x
Térérzékelés
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

Térbeli tájékozódás

x

x

x

Egyensúlyérzékelés

x

x

x

x

x

x

x

Mozgáskoordináció

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Interperszonális rugalmasság

x
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Empatikus készség
Irányíthatóság

x
x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

x

x

x

x

Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

x
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12. Színészmesterség gyakorlat
180 óra/96óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
12.1.

A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy azokat az alapvető színjátszási
készségeket kialakítsa a tanulókban, amelyek a táncos szakmában a színpadi
megjelenítéshez szükségesek.
Ismertesse meg a tanulókkal
– a helyes beszédtechnikát
– a helyes légzéstechnikát
– a helyes hangsúlyozást, szövegértelmezést
– az egymáshoz való viszonyok szituációs lehetőségeit
– a szerepelemzést
– az alapvető helyzetgyakorlatokat
Alakítsa ki a tanulókban
– a személyiségfejlődés igényét
– a kommunikációs készség fejlesztésének fontosságát
– a gátlások leküzdésére való törekvést
– az ízléses mértéktartást
– a szereplés jó értelemben vett szeretetét
– a színpadi kreativitást
– a színpadi viselkedés fegyelmezett magatartás formáját

12.2.

12.3.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Minden színpadon szereplő előadóművésznek szüksége van az alapvető
mozgáskészség, zenei érzék, ritmusérzék elsajátítására, fejlesztésére. A
színészi játék tanulása az összes szakmai, gyakorlati tantárgy előadói
megjelenítését segíti.
Témakörök

12.3.1. A színészmesterség alapjai
72 óra/24óra
A témakör fontos része a helyes légzés kialakítása és a beszédtechnika
fejlesztése. Az alkalmazott gyakorlatok tartalmazzák az artikuláció, a memória,
a koncentráció, a kreatív fantázia fejlődését. A félévi vizsgákon
helyzetgyakorlatok bemutatása mellett egyszerű szöveges és zenés
helyzetgyakorlatok is szerepelhetnek.
Légzés
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– helyes hasi légzés
– kapacitásnövelő légző gyakorlatok
– alap- pót, és lopott levegő vétele
– légzéskoncentráció, terhelés
– mozgással kombinált légző gyakorlatok
Hang
– helyes hangadás
– rezonanciaképzés, rezonanciaterületek
– hangelőrehozás, hangindítás
– középhangsáv beállítása
– hangmagasság, érzelmi ív
Artikuláció, memória, koncentráció
A témakör fontos részét képezik az artikuláció, a memória, a koncentráció, a
kreatív fantázia fejlődését célzó gyakorlatok.
Kiejtés
– a néma kiejtése
– magán és mássalhangzók
– beszédhibák javítása
Kifejezés
– légzés, hang és artikuláció
– nyelvi eszközök hatásainak felismerése
Ritmus
– a beszédritmus fejlesztése
– belső ritmusunk
– ritmusimprovizáció

12.3.2. Helyzetgyakorlatok
72 óra/24 óra
A témakör azokat az alapvető színjátszási készségeket alakítja ki a
tanulókban, amelyek a táncos szakmában a színpadi megjelenítéshez
szükségesek. A tanulók kisebb jelenetek vagy darabrészletek feldolgozásával
foglalkoznak a témakör során.
Szöveges és zenés helyzetgyakorlatok
Mindig az adott osztály képességétől függően, kisebb jelenetek vagy
darabrészletek kerülnek bemutatásra. Ebben az évben, sor kerülhet a zenés
műfajjal való megismerkedésre is. A felkészülést az ehhez kapcsolódó
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helyzetgyakorlatok kidolgozása jelenti, később térünk át a részlet, vagy
jelenet megrendezésére.
Jelenetek vagy
kidolgozása

darabrészletek,

zenés

műfaj

helyzetgyakorlatainak

12.3.3. Színpadi játék
36 óra/48 óra
Ebben az évben a növendékek mélyebb betekintést nyerhetnek a színpadi
játék „fogásaiba”, eszközeibe: kellékhasználat, jelmez viselése, be- és
kijövetel, poentírozás. A karakterformálás lép előtérbe. Lényeges egy-egy
drámai helyzet megoldása, a jellem ábrázolása, és fejlődése a cél. Ezen túl
fontos szempont, hogy a növendékek képességeiknek legjobban megfelelő
feladatot kapjanak, így a legjobb teljesítményt nyújthassák
A karakterformálás
Kellékhasználat, jelmez viselése, be- és kijövetel, poentírozás.
12.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.7.
5.
5.3.
5.4.
6.
6.2.

Osztálykeret

1.6.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Mikroport, mikrofon
x
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x

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.6.
1.11.

1.12.

12.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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A klaszikus balett pózai ,Temps lié

A klasszikus balett emeltebb szintű
gyakorlatainak elmélete

A balett-technika

10726-12
Színházi tánc

Az egyes egységek kifejtése

Balett elmélet gyakorlati prezentációval

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
A
klasszikus
balett
meghatározott
tréningjének rúd- és középgyakorlatait végzi
Kis és nagy ugrásokat gyakorol
Forgáskombinációkat végez
Spicc-kombinációkat
gyakorol
(lányok
végzik)
Klasszikusés
modern
táncelemekből
komponált férfi-női tánckettősöket tanul be
Modern tánctechnikák elemeit gyakorolja
Modern tánc tréningsorokat tanul be
A modern tánctechnikák kombinációit
összekötve végzi
A táncművészet egyetemes és hazai
irányzatait megjelöli
Napjaink
táncművészetének
eseményeit
figyelemmel kíséri
A
táncművészet
stíluskorszakait
megkülönbözteti
A tánc és a zene szoros kapcsolatát
x
x
figyelembe véve szerkeszt gyakorlatokat
A szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
x
x
alkalmazza
A gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztési
x
x
módszereit bemutatja
A lépések helyes végrehajtásának szabályait
x
x
helyesen alkalmazza
Önállóan állít össze rúd- és
x
x
középgyakorlatokat
Ugrás és forgás gyakorlatokat szerkeszt
x
x
A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok
műveit azonosítja
SZAKMAI ISMERETEK
A balett szakkifejezései,
leírása, kiejtése

azok

jelentése,

x
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x

Folyamatos koordináció
x
x
Klasszikus, karakter és modern technikára
épülő koreográfiák
Különböző modern tánctechnikák alapelemei
és stílusjegyei
A gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztési
x
x
módszerei, azok koordinált bemutatása
Harmonikus kivitelezés módjai
x
x
Helyes zenei beosztás
x
x
Különböző
táncok
stílusa,
jellemző
magatartásformái
Különböző tánctechnikák lépéseinek helyes
végrehajtásához szükséges szabályok
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
x
x
Magyar és más népek táncai, alaplépései
Művészi
kifejezőeszközök
felhasználási
lehetőségei
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek
jelentősége
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető
szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő,
verbális és nonverbális formái
A színpadi táncművészet és a balettművészet
fejlődése, kialakulási körülményei
A tánc és a színház kapcsolata
A tánc és a zene kapcsolata, valamint a
táncművészetnek a többi művészeti ághoz
való viszonya
A tánc kialakulásának története, fejlődése
A tánc stíluskorszakai és azok legfőbb
jellemzői az adott korszakon belül: néptánc,
történelmi társastánc
A táncművészet egyetemes és hazai
irányzatai, kiemelkedő reprezentánsai
A zene és a többi művészeti ág, a zene és a
tánc kapcsolata és egymásra gyakorolt hatása
Zenei struktúra a táncban, szakkifejezések
x
x
Zenei műfajok, zenetörténeti stíluskorszakok,
azok legfőbb jellemzői az egyes műfajok
előadó apparátusa
Az adott feladat pontos, technikailag és
zeneileg
egyaránt
egyszerre
történő
x
x
végrehajtásának módjai
Az új szakmai törekvések
x
x
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket
kielégítő koreográfiák
Napjaink
táncművészetének
jelentős
eseményei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
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x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
x
x
beszédkészség
Harmonikus
mozgáskoordináció
(testi
x
x
ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
x
x
Térérzékelés
x
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x

x

x

x

x
x

x
x

Térbeli tájékozódás

x

x

x

x

Egyensúlyérzékelés

x

x

x

x

x

x

Mozgáskoordináció

x
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Interperszonális rugalmasság

x

x

x

x

Empatikus készség

x

x

x

x

x

x

Irányíthatóság

x
x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

x

x

13. Balett elmélet gyakorlati prezentációval

150óra/34óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1.

A tantárgy tanításának célja
A balett elmélet gyakorlati prezentációval tantárgy tanításának célja, hogy a
tanulók klasszikus balett szigorú szabályait megismerjék és a tantárgy
tananyagát tudatosan – ne csak az automatizmus szintjén – alkalmazni
tudják.
Ismertesse meg a tanulókkal
– a klasszikus balett legfontosabb, általános szabályait
– az egyes lépések, gyakorlatok speciális szabályait
– a lépések különböző formáit
– a lépések variálásának lehetőségeit
– az egyes gyakorlatok fizikai készségfejlesztő lehetőségeit
– a gyakorlatokhoz tartozó megfelelő zenei anyag kiválasztásának
szabályait
– a gyakorlatok zenére történő alkalmazásának szabályait
– a szakkifejezések jelentését
– a francia szakkifejezések helyes kiejtését, olvasását
Alakítsa ki a tanulókban
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– a zene és a tánc összhangjának igényét
– az önkontrolon alapuló tudatosságot
– a technikai hibák okainak megkeresésére és kiküszöbölésére való
igényt
Fejlessze a tanulók
– muzikalitását
– koordinációs készségét
– önállóságát és kreativitását a gyakorlatszerkesztésben
– a szakmával kapcsolatos verbális készségét
13.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A balett gyakorlatának és elméletének kapcsolata nyilvánvaló. A klasszikus
balett lépésanyagát az emelés gyakorlat tantárgy tananyaga is alkalmazza. A
két tantárgy végrehajtási szabályai és terminológiája is azonos. A kortársmoderntánc gyakorlat tantárggyal is kapcsolódik, hiszen a moderntánc
technikákban vegyes a terminológia, részben a klasszikus balettre épül, és a
gyakorlatok végrehajtási szabályai nagyrészt megegyeznek.

13.3.

Témakörök

13.3.1. A balett-technika
18 óra/ 6óra
A balett kialakulása. A klasszikus balett gyökerei. A balett-technika helye a
világ tánckultúrájában. Az első balett lépések. Az első iskolák. Mi a balett?
Balett szakkifejezések. A balettóra viselkedésszabályai. A klasszikus balett óra
szerkezete, felépítése, a fokozatosság elve, nagy gyakorlategységei. Lábpozíciók
(I., II., III., IV., V.)és a helyes kivitelezés szempontjai. A súlyláb és a szabad láb
fogalmai. Spicc. Karpozíciók (előkészítő kartartás, első pozíció, második
pozíció, harmadik pozíció. A helyes kartartás szabályai. A karmozdulatok
feladata). Helyes kézfejtartás.
A balettóra felépítése
–
–
–
–
–

rúdgyakorlat (célja, helyes rúdfogás, rúdgyakorlatok sorrendje.)
középgyakorlat (célja, helyes kivitelezése, gyakorlatok sorrendje.)
kis ugrások (célja, helyes kivitelezése)
nagy ugrások (célja, helyes kivitelezése)
spicctechnika (célja, helyes kivitelezése)

13.3.2. Az egyes egységek kifejtése
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36 óra/ 6 óra

Pliék
Dinamikai tulajdonságaik, fejlesztő hatásuk.
– Használatuk sokfélesége.
– Fajtáik, koordinációs problémáik.
Relevék
– Relevék spiccen is.
Battement-ok
– Általános jellemzőik, dinamikai tulajdonságaik
– Fajtái: nyújtott battement-ok
– hajlított battement-ok
– A nyújtott battement-ok fajtái
– A hajlított battement-ok fajtái
Fondu és sontenu, mint a balettgyakorlatok fontos elemei.
– Jellemzőik, helyük a gyakorlatok sorrendjében.
– Jelentőségük.
– Fajtáik
Rond-ok
– A különböző lábkörzésfajták ismertetése:
– rond de jambe par terre
– rond de jambe en l’air
– grand rond de jambe jeté
– A felsorolt fajták különböző variánsai, szabályai, alkalmazási
lehetőségei.
– A demi és grand rond-ok különböző, egymástól nagyon is eltérő
dinamikájú alkalmazása.
13.3.3. A klaszikus balett pózai ,Temps lié
A klasszikus balett pózai

64 óra/ 6 óra

– croisé-k, éffacée-k, écarté-k
– Szigorú iránybeli és kartartási szabályaik
– Alkalmazási lehetőségeinek sokfélesége
– Arabaesque és attitude pózok, allongé pózok
Temps lié
– A koordinációs készség fejlesztésének iskolagyakorlata
– Formáinak különböző nehézségi foka, ezek áttekintése a tanulmányok
kezdetétől a végéig
– Formái, szabályai, a spiccen végzett temps lié technikai megoldásai
– Összekötő-lépések.
– A különböző elemek összefűzésének szabályai.
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–
–
–

Funkció.
A dinamikai váltások lehetőségei általuk.
Fajtáik, szabályaik.

13.3.4. A klasszikus balett emeltebb szintű gyakorlatainak elmélete
32 óra/ 16 óra
Pas de bourrée
– Alkalmazása a legkülönbözőbb tempójú és dinamikájú gyakorlatokban
– Fajtái, szabályai.
– A spicctechnika alkalmazása.
Fouetté-k
– Általános szabályai.
– Fajtái és azok speciális szabályai
– A spiccen történő alkalmazás lehetőségei
Tour sur le cou-de-pied en dehors és en dedans
–
–
–

Preparáció: V., II., IV. pozícióból
Általános és speciális szabályok, alkalmazási területük
A spiccen végzett forgások szabályai

Kis allegro-k
–
–
–
–
–

Két lábon végzett ugrások fajtái
Két lábról induló, egy lábra érkező kis ugrások fajtái
Egy lábról két lábra érkező ugrások fajtái
Egy lábról induló, egy lábra érkező ugrások fajtái
Szabályaik, alkalmazásuk

Battu-k
–
–

Entrechat-k és battu-vel végzett kis ugrások
Fajtáik, szabályaik, dinamikai tulajdonságuk

Nagy allegro-k
Fajtái, szabályaik
– Az ugrást segítő lépések, és kartartások. A koordináció fontossága
– Az ugrásokból történő földre érkezés szabályai
Diagonál tour-ok

137

–

Fajtái, szabályai, variálási lehetőségei spiccen és féltalpon

Port de bras-k
–

A kartartások általános szabályai, összekötései módjai

– A hat port de bras.
– Zenei beosztásuk, hasonlóságaik, különbözőségeik.
Tour lent, grand tour-ok
–
–
–
–
–

Meghatározásuk, dinamikai különbségeik
A fordulás lehetséges irányai, szigorú szabályozottsága
En dehors és en dedans szabályai
A grand tour-ok preparációi és a megérkezés lehetőségei
Összekapcsolásuk, variálásuk

Mindkét félévben minden óra szerves részét képezi a tanulók önállóan
készített, a témákhoz kapcsolódó gyakorlatainak közös elemzése, tanári
segítséggel történő kijavítása, valamint a tanult anyag verbális és gyakorlati
számonkérése.
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
balett terem
13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

1.6.
1.7.
2.
2.6.

Osztálykeret

1.5.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

x

x

x
x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

2.7.
5.
5.3.
6.
6.2.
6.3.

szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.6.
1.12.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
egyéb

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

13.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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Táncmű elemzés

Táncfilmek

10726-12
Színházi tánc

Kortárs tánctörténet

Tánctörténet -műelemzés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
A klasszikus balett meghatározott tréningjének rúdés középgyakorlatait végzi
Kis és nagy ugrásokat gyakorol
Forgáskombinációkat végez
Spicc-kombinációkat gyakorol (lányok végzik)
Klasszikus- és modern táncelemekből komponált
férfi-női tánckettősöket tanul be
Modern tánctechnikák elemeit gyakorolja
Modern tánc tréningsorokat tanul be
A modern tánctechnikák kombinációit összekötve
végzi
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait
megjelöli
Napjaink táncművészetének eseményeit figyelemmel
kíséri
A táncművészet stíluskorszakait megkülönbözteti
A tánc és a zene szoros kapcsolatát figyelembe véve
szerkeszt gyakorlatokat
A szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
módszereit bemutatja
A lépések helyes végrehajtásának szabályait helyesen
alkalmazza
Önállóan állít össze rúd- és középgyakorlatokat
Ugrás és forgás gyakorlatokat szerkeszt
A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok műveit
azonosítja
SZAKMAI ISMERETEK
A balett szakkifejezései, azok jelentése, leírása,
kiejtése
Folyamatos koordináció
Klasszikus, karakter és modern technikára épülő
koreográfiák
Különböző modern tánctechnikák alapelemei és
stílusjegyei
A
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
szerkesztési
módszerei, azok koordinált bemutatása
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Harmonikus kivitelezés módjai
Helyes zenei beosztás
Különböző táncok stílusa, jellemző magatartásformái
Különböző
tánctechnikák
lépéseinek
helyes
végrehajtásához szükséges szabályok
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Magyar és más népek táncai, alaplépései
Művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei
A
szerepformálás
színpadi
alaphelyzeteinek
jelentősége
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és
nonverbális formái
A színpadi táncművészet és a balettművészet
fejlődése, kialakulási körülményei
A tánc és a színház kapcsolata
A tánc és a zene kapcsolata, valamint a
táncművészetnek a többi művészeti ághoz való
viszonya
A tánc kialakulásának története, fejlődése
A tánc stíluskorszakai és azok legfőbb jellemzői az
adott korszakon belül: néptánc, történelmi társastánc
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatai,
kiemelkedő reprezentánsai
A zene és a többi művészeti ág, a zene és a tánc
kapcsolata és egymásra gyakorolt hatása
Zenei struktúra a táncban, szakkifejezések
Zenei műfajok, zenetörténeti stíluskorszakok, azok
legfőbb jellemzői az egyes műfajok előadó apparátusa
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg
egyaránt egyszerre történő végrehajtásának módjai
Az új szakmai törekvések
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák
Napjaink táncművészetének jelentős eseményei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai
nyelvű
hallott
szöveg
megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság

x

x

x

Empatikus készség

x

x

x
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Irányíthatóság

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

x

14.

Tánctörténet -műelemzés

48 óra/32 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

14.1

A tantárgy tanításának célja
A tánctörténet -műelemzés tantárgy tanításának célja, hogy megismertesse a
növendékeket a tánctörténet emlékanyagával, és biztosítsa a minél teljesebb
vissza- és körültekintés lehetőségét, amit integrálhatnak és hasznosíthatnak.
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulókkal:
– a tánctörténet fogalmát, domináns műfajait
– az alkotásban rejlő gondolatiság lényegét, ennek összefüggését az
adott kor természetszemléletével,
hitvilágával, társadalmi körülményeivel
– a művészi alkotások általános és egyedi ikonográfiai elemeit, a
vizuális nyelvet, a zene és tánc, a színház és a tánc kapcsolatát
– a hazai tánctörténet fontos állomásait, táncosait, koreográfusait
Alakítsa ki a növendékekben:
– az önálló tájékozódás, véleményalkotás igényét és képességét a
különböző táncstílusokban
– a különböző művészeti ágak komplex ismeretét
– fejlessze mindazokat a képességeket, amelyek a növendékeket a
fentiek minél szuverénebb adaptálására
teszik alkalmassá

14.2

14.3

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tánctörténeti ismeretek – kiegészülve a történelmi, irodalmi, színház- és
művészettörténeti ismeretekkel – biztosítják az adott életkori szinthez
igazodó kultúrtörténeti tájékozottságot. A hatékony munka biztosítja, hogy a
növendékek az órákon szerzett ismereteiket képesek beépíteni a szakmai
elméleti és gyakorlati órákon szerzett tudásukba.
Témakörök
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14.3.1. A kortárs tánc- táncműelemzés - táncfilmek
48 óra/32óra
A kortárstánc kialakulása, társművészetekkel való viszonya, tendenciái, a
tánckifejezés egyéni útjai. A korai kortárstánc alkotói. Az idő, a tér és a test
feltérképezése.
Napjainkban
felismerhető
tendenciák.
Elfordulás
az„eszményi „ testtől. Jelmezek, újszerű testtartások, a nyelv, a hang
bevonása, a testi érintkezés újszerű intenzitása. A negatív aspektusok, mint a
súly, a teher, a fájdalom, és az erőszak a táncművészetben. A művészi
kifejezés kortárs anyagai, technikái, eszközei, módszerei és funkciói. A
kortárs táncművészet aktuális kezdeményezései, szereplői, eseményei.
Bevezetés a kortárs műelemzés gyakorlatába és módszereibe (a kortárs
műelemzés elméleti, történeti és művészettörténeti háttere ismertetése; a
kortárs műelemzés alapvető formái).
–
–
–
–

A kortárs tánc Franciaországban
Angol kortárs tánc
Kortárs tánc az USA-ban
Magyar kortárs táncművészet

A táncműelemzés.
– A Csodálatos mandarin különböző, egymástól lényegesen eltérő
felfogásban koreografált változatainak összehasonlítása.
– A Fából faragott királyfi különböző, egymástól lényegesen eltérő
felfogásban koreografált változatainak összehasonlítása.
– A Tavaszünnep különböző, egymástól lényegesen eltérő felfogásban
koreografált változatainak összehasonlítása.
Táncfilmek
Film és tánc alapvető jellegzetességei. A műfaj sajátosságai. Egy-egy táncfilm
levetítése, elemzése, saját véleményalkotás a műről.
Jellemző stílusjegyek felismerése:
– a mozgáson, előadásmódon
– a díszleten, jelmezen
– a történeten keresztül
14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
DVD lejátszóval, projektorral, számítógéppel,
szaktanterem.

internettel

felszerelt

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
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1.

1.1.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.5.
2.6.
2.7.

4.

4.2.
4.5.
5.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
video, DVD lejátszó),
Számítógép

Információ feldolgozó
tevékenységek

Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
video, DVD lejátszó),
Számítógép

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl.
video, DVD lejátszó),
Számítógép

Komplex információk körében

Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi
anyag lejátszását

Csoportos munkaformák körében
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biztosító eszköz (pl.
video, DVD lejátszó),
Számítógép
5.1.
5.3.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

x
x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.1
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály

x
x
x

x

x

x

x

1.6.

szemléltetés

x

1.11.

házi feladat

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép

14.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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Kreatív zene I.

10726-12
Színházi tánc

Zeneismeret alapjai

Zeneismeret tantárgy

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
A klasszikus balett meghatározott tréningjének rúd- és
középgyakorlatait végzi
Kis és nagy ugrásokat gyakorol
Forgáskombinációkat végez
Spicc-kombinációkat gyakorol (lányok végzik)
Klasszikus- és modern táncelemekből komponált férfi-női
tánckettősöket tanul be
Modern tánctechnikák elemeit gyakorolja
Modern tánc tréningsorokat tanul be
A modern tánctechnikák kombinációit összekötve végzi
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait megjelöli
Napjaink táncművészetének eseményeit figyelemmel kíséri
A táncművészet stíluskorszakait megkülönbözteti
A tánc és a zene szoros kapcsolatát figyelembe véve szerkeszt
gyakorlatokat
A szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését alkalmazza
A gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztési módszereit
bemutatja
A lépések helyes végrehajtásának szabályait helyesen
alkalmazza
Önállóan állít össze rúd- és középgyakorlatokat
Ugrás és forgás gyakorlatokat szerkeszt
A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok műveit azonosítja
SZAKMAI ISMERETEK
A balett szakkifejezései, azok jelentése, leírása, kiejtése
Folyamatos koordináció
Klasszikus, karakter és modern technikára épülő koreográfiák
Különböző modern tánctechnikák alapelemei és stílusjegyei
A gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztési módszerei, azok
koordinált bemutatása
Harmonikus kivitelezés módjai
Helyes zenei beosztás
Különböző táncok stílusa, jellemző magatartásformái
Különböző tánctechnikák lépéseinek helyes végrehajtásához
szükséges szabályok
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
Magyar és más népek táncai, alaplépései
Művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei
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A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek jelentősége
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és nonverbális
formái
A színpadi táncművészet és a balettművészet fejlődése,
kialakulási körülményei
A tánc és a színház kapcsolata
A tánc és a zene kapcsolata, valamint a táncművészetnek a többi
művészeti ághoz való viszonya
A tánc kialakulásának története, fejlődése
A tánc stíluskorszakai és azok legfőbb jellemzői az adott
korszakon belül: néptánc, történelmi társastánc
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatai, kiemelkedő
reprezentánsai
A zene és a többi művészeti ág, a zene és a tánc kapcsolata és
egymásra gyakorolt hatása
Zenei struktúra a táncban, szakkifejezések
Zenei műfajok, zenetörténeti stíluskorszakok, azok legfőbb
jellemzői az egyes műfajok előadó apparátusa
Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg egyaránt
egyszerre történő végrehajtásának módjai
Az új szakmai törekvések
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő koreográfiák
Napjaink táncművészetének jelentős eseményei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Interperszonális rugalmasság

x

x

Empatikus készség

x

x

Irányíthatóság

x

x

Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

Intenzív munkavégzés

x

x

Nyitott hozzáállás

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
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15.

Zeneismeret

72 óra/32 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

15.1.A tantárgy tanításának célja
A zeneismeret tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók általános iskolában
szerzett zenei ismereteit tudatosítsa és rendszerezze. Alakítása ki ízlésüket,
világítson rá a zene és a mozgás összehangolásának lehetőségeire.
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulókkal:
– a zenetörténet, zeneelmélet alapjait
– a zenében használatos legalapvetőbb fogalmakat
– egyes zenetörténeti stíluskorszakokat, azok legfőbb jellemzőt
– a zene és tánc kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását
– a zene és a többi művészeti ág kapcsolatát és egymásra gyakorolt
hatását
Alakítsa ki a tanulókban az önálló tájékozódás képességét, keltse fel
érdeklődésüket és igényüket zeneirodalom klasszikus alkotásainak
megismerésére és befogadására.
15.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Zeneismeret– kiegészülve a történelmi, irodalmi, színház- és
művészettörténeti ismeretekkel – biztosítják az adott életkori szinthez
igazodó kultúrtörténeti tájékozottságot. A hatékony munka biztosítja, hogy a
növendékek az órákon szerzett ismereteiket képesek beépíteni a szakmai
elméleti és gyakorlati órákon szerzett tudásukba.
15.3.Témakörök
15.3.1. Zeneismeret alapjai
36 óra/ 16 óra
Formai ismeretek
– a feldolgozásra kerülő zenei anyag belső tagolódásának
megfigyeltetése és felismertetése
– azonosság, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség
– népdalok formái
– klasszikus periódus, két- és háromtagúság, triós forma, variáció
– barokk tánctípusok
– szonátaforma, rondóforma
– versenymű, nyitány, szimfónia, kamarazenei műfajok, opera
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Ritmus, dallam, harmónia
– ritmus és ütemfajták megismerése
– triola, duola, kvintola, poliritmika, osztinátó fogalma
Zenediktálás
– ritmusdiktálás
Zenetörténeti ismeretek
– reneszánsz zene előzményei
– a reneszánsz tánczene (pavane, gagliarde, saltarello)
– barokk zene és a korszak divatos táncai
– bécsi klasszicizmus és a kor divatos táncai
– minden korszakból legalább egy jelentős mű zenehallgatással történő
megismertetése
A romantika stílusjegyeinek, zeneszerzőinek, alkotásainak megismerése –
Schubert, Chopin, Liszt,
Wagner, Verdi, Muszorgszkij, Csajkovszkij, Erkel – egy-egy meghatározó
művének megismerése, különös tekintettel a romantikus balettekre.
A kor divatos táncai – mazura, polonéz, keringő, palotás, verbunk – a
nemzeti romantikusok zenéjében.
A XX. sz. zenéje
– Debussy: Egy faun délutánja
– Ravel: Bolero
– Sztravinszkij: Tűzmarád, Petruska, Tavaszi áldozat
– Bartók: Cantata profana, A fából faragott királyfi, Csodálatos
mandarin, Divertimeno, Conterto
– Kodály: Galántai táncok, Psalmus Hungaricus
– Orff: Carmina Burana
– Penderecki: Hirosima
– Gershwin: Egy amerikai Párizsban, Kék rapszódia
A XX. sz. zenei irányzatainak megismerése a fent felsorolt művek tükrében.
A két félév alatt szerzett ismeretek összefoglalása, rendezése.
15.3.2. Kreatív zene I.

36 óra/ 16 óra
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A témakör fő feladata az előző témakörökben tanultak gyakorlati
alkalmazása, zenei eszközök és azok alkalmazásának megismerése. A
tanulók zenei ismereteinek bővítése. Alakítsa ki a tanulókban az önálló
tájékozódás képességét, keltse fel érdeklődésüket és igényüket zeneirodalom
klasszikus alkotásainak megismerésére és befogadására.
Fejlesztési feladatok
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ritmuskészség fejlesztő játékok, függetlenítő gyakorlatok
A zenei hatáskeltő mechanizmus gyakorlati megismerése és
tudatosítása
A zene és a ritmus dramaturgiája
Hangok és effektusok dramaturgiája
Zenei jellemzési lehetőségek megismerése és alkalmazása
Zenei és színházi műfajok, stílusok formanyelvének összehasonlítása
Dalok dramatizálása
Adott történelmi, művészeti korral adekvált, a stíluskorszaknak
megfelelő hangszeres és dalanyag válogatása, megtanulása
Önálló kísérőzene készítése.

Zenehallgatás
Zenei ízlés alakítása, formálása, a zene és a mozgás összehangolásának
lehetőségei. Zeneművek belső törvényszerűségei, zenei alkotások elemzése.
15.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
15.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4)

Információ feldolgozó
tevékenységek
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1.1.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.5.
2.6.
2.7.

4.

4.2.
4.5.

5.

5.1.
5.3.

Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4)

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4)

Komplex információk körében

Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4)

Csoportos munkaformák körében

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

x
x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.

1.1
1.3.
1.4.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés

egyéni

csoport

osztály

x
x
x

x

x

x

x

1.6.

szemléltetés

x

1.11.

házi feladat

x

x

x

pont lebontása,
pontosítása)

Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4)

15.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
ágazathoz tartozó
54 211 03
FESTŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a(z) 54 211 03 számú, Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03
Szakképesítés megnevezése: Festő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 5 évfolyamos képzés esetén:a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolyamot
követően 60 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: egészséges színlátás

Pályaalkalmassági követelmények: színérzék, térlátás, arányérzék, kreativitás
IV.A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak:
Mozgatható alumínium állványzat a murális technikákhoz szükséges, de ahol a képző
intézmény nem tudja megoldani, hogy falfelületen oktasson (csak fatáblán, vagy
hungarocellen, mint hordozón) ott nem szükséges, ezért ez kikerült az SZVK-ból

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két
évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
11 óra/hét
12 óra/hét
10 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
396 óra/év
432 óra/év
60 óra
360 óra/év
60 óra
310 óra/év
961 óra/év
2579 óra

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve
alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a
szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret
szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év
80 óra
961 óra/év
2157 óra

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és
ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott
óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok
oszthatósága miatt keletkezik!)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően
ha a művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít
fel, a szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza
követelményeinek teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a
tanuló heti óraszáma legfeljebb negyven óra.
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára
történő kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza.

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

10.

11.

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

2/14.

heti
óraszám

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

3

8

2,5

9,5

4

6

3

7

9,5

21,5

10

21

9,5

21,5

ögy

heti
óraszám

12.

60
Összesen

11

ögy

60

12

ögy

heti
óraszám

80

10

10

31,0

31,0

31,0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2

2

10586-16 Művészetelmélet és
ábrázolás
10588-16 Tervezés és
technológia
10589-16 Kortárs szakmai
környezet
10750-16 Festészet

Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás
gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat

1

1
3

1

1
2

1

1
2

1

2
2

11887-16 Kulturális programok
Projekttervezés és
és projektek szervezése
projektmenedzsment
gyakorlata

8

1

2
8
3

3
5

3
1

1

8

4

4

Kortárs művészettörténet
Festészet gyakorlat
Festészet elmélet
Projekttervezés és
projektmenedzsment

4

0,5
0,
5

3
1

3
13,5

2

10
2

13,5
2

Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés
gyakorlata
12045-16 Képző- és
iparművészeti alapismeretek

Szakmai projekt gyakorlat

1
1
1

2

1

1

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)

11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10586-16
Művészetelméle
t és ábrázolás

gy

ögy

72

252
324

90

306
396

60

gy

ögy

108 180
288

60

e

e

gy

93

155
248

öt évfolyamos képzés egészében: 642 óra (29,9%)

e

gy

297 667
964
1112

381

1112

1/13.

gy

ögy

360 756
1116

80

e

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e

gy

297 667
964

657 óra (30,6%)

2076

öt évfolyamos képzés egészében: 1434 óra (70,1%)
0

2/14.

A szakképzés összes óraszáma

e

5/13.

A szakképzés összes óraszáma

gy

12.

Fő szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

11.

e

A fő
szakképesítésre
vonatkozó: Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés
összes óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2080

1423 óra (69,4%)
0

0

0

0

0

15

0

15

0

0

15

0

15

0

3

3

0

0

3

0

3

0
0
0
0

4
4
4
62

4
4
4
62

0
0
0
0

0
0
0
0

4
4
4
62

0
0
0
0

4
4
4
62

0

0

0

Nyelvtani rendszerezés 1

0

6

6

0

0

6

0

6

Nyelvtani rendszerezés 2

0

8

8

0

0

8

0

8

Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Művészettörténet
A művészetek története
a 19. századig

0
0
139

24
24
62

24
24
201

0
0
144

0
0
0

24
24
62

0
0
0

24
24
206

A művészetek története
a 20. században

36
36

0

36
36

0

36

0

31

36
31

0

0

139

0

108

31

139

108

0

31

0

139

31

31

62

36

0

31

0

67

Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

0

10589-16 Kortárs
szakmai környezet

10588-16 Tervezés
és technológia

A látvány utáni
térábrázolás és
formaképzés alapjai
Emberábrázolás alapjai
Ember és tér
Térábrázolási rendszerek
Anyagismeret
Szaktörténet és
anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Tervezés és kivitelezés
gyakorlat
Kortárs
művészettörténet

0

72

0

72

0

62

72
72
72
36

36
0

36
0

36

0

36
144

0

36

0

36
0

0

62
31

0

31
0

0

0

0

314

248

562

0

288

0

248

536

72

93

165

0

72

0

93

165

72
134
36
139

93
62

165
196
36
139

0
0
0
144

72
108
36
0

0
0
0
0

93
62
0
0

165
170
36
144

139

144

0

0

0

144

108

0

108

0

0

108

108

0

108

0

0

108

93

0

0

93

0

93

0

139

0

0

0

139
0

144
0

314

108

0

108

0

0

108
0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

0

Képző- és iparművészet
a XX. században

0

62

62

0

0

62

0

62

Kiállítás és kulturális
események látogatása,
elemzése

0

31

31

0

0

31

0

31

419

764

0

360

0

419

779

62

134

0

72

0

62

134

72

0

72

0

0

72

Festészet gyakorlat
Vizes bázisú lazúrfestés
gyakorlata

10750-16 Festészet

108

0

0

0

144

0

0

93

72
72

Rajz és festészet
határterületei
Olajfestés gyakorlata
Újszerű technikák,
médiumok alkalmazása
Falfestészeti technikák
Önálló kompozíció
létrehozása

345

0

345

0

72

Vizes bázisú fedőfestés
gyakorlata

Festészet elmélet
Színelmélet

108

72

72
62

36

31

72

62

134

0

72

0

62

134

62

62

124

0

72

0

62

134

0

93

93

0

0

0

93

93

67

0

72

0

0

72

140

140

0

0

0

140

140

0

129
18

72
18

0
0

62
0

0
0

134
18

67
0

0

0

0

36

36
18

0

31

0

67
18

0

67

62

Festészeti eljárások
Kísérleti technikák

18

16

Magyar festészettörténet

15

11887-16 Kulturális programok és projektek szervezése

Kortárs magyar festészet

34
0

31

34
31

36
0

0
0

0
31

0
0

36
31

15

15

30

18

0

15

0

33

16

16

0

0

16

0

16

54

0

0

0

0

0

0

Projekttervezés és
projektmenedzsment

36

A projekt jellmzői,
projektciklus
menedzsment

16

16

16

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

6
6
6

6
6
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

18

0

0

0

0

0

Programozás,
azonosítás, tervezés
Megvalósítás és kontroll
Értékelés és zárás
Pályázatírás
Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata

0

18

0

0

0

0

6
6
6

54

18
0

0

0

Projekttervezés
gyakorlat
Projektmenedzsment
gyakorlat
Pályázatírás
Projektszoftverek
Rendezvényszervezés
Rendezvénytípusok és
feltételek
Jogi alapok

0

54

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

3
3
0

3
3
36

3
3
36

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

36

0

0

0

36

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

Rendezvényi
költségvetés és
forgatókönyv

10

10

10

0

0

0

0

0

Közönségkapcsolat és
marketingkommunikáció

10

10

10

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

Rendezvényszervezés
gyakorlata
Forgatókönyvírás

0

0

0

0

0

0

0

31

31

16

16

31

0

0

0

12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek

Költségvetés készítés
gyakorlata

5

5

5

0

0

0

0

0

Közönségkapcsolat és
kampányszervezés

10

10

10

0

0

0

0

0

46

242

242

0

0

0

0

0

Szakmai projekt
gyakorlat
Szakmai projektek
kivitelezése
Dokumentáció,
prezentáció gyakorlat
Műtárgyak kezelése

0

36
36

0

72

0

72

16

242

0

0

0

36

36

31

139

139

0

0

0

0

0

18

18

15

51

51

0

0

0

0

0

18

18

52

52

0

0

0

0

0

16

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
3 óra/3óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási
Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
6óra/6 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven
sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas
lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről.
Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta
kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik
a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás
során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával
olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá
válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni,
illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.

2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás

4.2.
4.3.

Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10586-16 azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

Művészettörténet

A 10586-16 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai
és szakmai orientációs előtanulmányokat
folytat

x

Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit
rajzi vagy plasztikus formában jeleníti meg

x

Folyamatosan felhasználja, bővíti
művészettörténeti, népművészeti és
művészetelméleti ismereteit

x

SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai egyes
időszakok szellemiségébe ágyazottan
Művészeti irányzatok a XX.században
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az
egyetemes művészettörténet emlékanyagának
lelőhelyei
Időszaki kiállítások
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-,
stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés)
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A magyar népművészet
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és
környezetbe illesztése
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek
felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése,
kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok
megjelenítése, azok felépítése, arányai,
mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet
megjelenítése

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs,
kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test
stb. – kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi
figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy
installáció készítési folyamat
Az elkészült munkák bemutatásra való
előkészítése és kiállítása

x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások
elemzése, értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festés, mintázás,
térkonstrukciók kialakítása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
x
x

x

x

x

x

x

x

3. Művészettörténet tantárgy

201 óra/206 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

3.1. A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél
nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb
választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé
váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek megszerzésén
keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a művészeti környezet
önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának
önálló, szakszerű értékelését
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, Stílustan és szaktörténet
3.3. Témakörök
3.3.1.
A művészetek története a 19. századig
139 óra/139 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról. Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és
irányzatok társadalmi, kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a hazai
és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre
lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai

3.3.2.

A művészetek története a 20. században

62 óra/67 óra

A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges
előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi
műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a XX. században
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Elsötétíthető, képek vetítésére alkalmas terem.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

osztály
x

csoport
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
x
irányítással

x
x
x
x

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Rajz, festés, mintázás gyakorlat tantárgy

562 óra/536 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét,
szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a tanuló
kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes önértékelésre
nevel.
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek

4.3. Témakörök
4.3.1.
A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
165 óra/165 óra
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre
épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és
modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és társítása a
szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
4.3.2.
Emberábrázolás alapjai
165 óra/165 óra
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése" a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
4.3.3.
Ember és tér
196 óra/170 óra
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek
továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó egyénre
jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
4.3.4.
Térábrázolási rendszerek
36 óra/36 óra
A témakör tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása

Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
síkmértan – síkmértani szerkesztések,
térgeometriai alapok
Monge-féle vetületi ábrázolás
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.

magyarázat

2.
3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

1.3.

Információk feladattal vezetett rendszerezése

2.
2.1.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
x
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
x
irányítással

1.
1.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

5.
5.1.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10588-16 azonosító számú
Tervezés és technológia.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Stílustan és
szaktörténet

Tervezés és gyakorlat

A 10588-16 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a
tervezési munkájában
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt
keres a munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális
modellt készít
Manuális eszközökkel prezentációt készít
Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
dokumentál, archivál és prezentációt készít,
bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést
készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a
portfolióját
Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz
részt
Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét
Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai
feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához
szükséges eszközrendszert
Alkalmazza szakmája legfontosabb
alapanyagait, és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét
szakma i feladataiban alkalmazza
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

A probléma vagy feladat meghatározásának
módjai, menete

x

x

Motívumkeresés, gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel

x

Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,
összeállítása

x

Tanulmányrajzok alapján, vizuális
memóriájára, belső látására támaszkodva
kreatív tervek készítése

x

A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó
ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő
anyagok megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használata (pl. magyarázó, közlő
rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának,
működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási,
alkalmazási módjai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű
használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű
felhasználása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség
Önállóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

5. Anyagismeret tantárgy

139 óra/144 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti ismereteinek
elsajátítása. A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési
munkában, az anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.A
szakmában használatos alap- és segédanyagok, eszközök fajtái, tulajdonságai,
alkalmazási lehetőségei, az alkalmazás szabályai.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1.
Szaktörténet és anyagismeret
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások és technológiák elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet viszonya, határterületeik
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban

139 óra/144 óra

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

projekt
kooperatív tanulás
megbeszélés
magyarázat

egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

1.1.

Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
x
x
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése tapasztalatokról
x

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x

x

x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Tervezés és gyakorlat tantárgy

108 óra/108 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségei,
szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési
feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati
előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
6.3. Témakörök
6.3.1.
Tervezés és kivitelezés gyakorlat
108 óra/108 óra
Anyagismeret:
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok

Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
Eszközismeret:
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való előkészítésük,
karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
Tervezés:
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
Anyag- és eszközhasználat:
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Műhely- és műteremhasználat:
Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer

Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan
munkavégzéshez
Kivitelezés:
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
megbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
x
x
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
x
x
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
x
Technológiai minták elemzése
x
x
Geometriai mérési gyakorlat
x
x
Anyagminták azonosítása
x
x
Tárgyminták azonosítása
x
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10589-16 azonosító számú
Kortárs szakmai környezet
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Kortárs
művészettörténet

A 10589-16 azonosító számú Kortárs szakmai környezet megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs
művészettörténeti és szaktörténeti ismereteit

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a modernizmus
kialakulásától napjainkig
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és
környezetbe illesztése

x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások
elemzése, értelmezése
Stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai
munkában
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
x

x
x
x

7. Kortárs művészettörténet tantárgy

93 óra/93 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
7.3. Témakörök
7.3.1.
Képző- és iparművészet a XX. században
62 óra/62 óra
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
7.3.2.
Kiállítás és kulturális események látogatása, elemzése
31 óra/31 óra
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műterem látogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kiállítás látogatás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása

1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban

x

x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10750-16 azonosító számú
Festészet
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Festészet elmélet

Festészet gyakorlat

A 10750-16 azonosító számú Festészet megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Ismeri és tudatosan alkalmazza a különböző
színtani elméleteket.
Munkája során tudatosan alkalmazza a
színeket.
A festészet nyersanyagait ismeri, magabiztosan
használja
Eszközeit a technikának megfelelően választja
meg (pl. ecsetek között különbséget tesz)
A hordozót a technikának megfelelően
előkészíti, alapozza (papír, fa, vászon)
Megkomponálja a képet, megválasztja a
képkivágást
Falfestészeti alap technikákat (freskó, szekkó)
alkalmaz
Az olajtechnika alapjait elsajátítja és
alkalmazza.
Akril alapú festészeti technika alapjait
elsajátítja, alkalmazza
A tempera- és tojástempera technikák alapjait
elsajátítja és alkalmazza.
A vízfestés technikáit elsajátítja, alkalmazza
A pasztell technika alapjait elsajátítja és
alkalmazza.
A különböző festészeti technikák
tulajdonságainak ismeretében vegyes
technikákat alkalmaz
Experimentális technikákat (kollázs, montázs,
dekollázs, amblassage) alapjait elsajátítja és
alkalmazza.
Fixálja, lakkozza a képet
Munkáját kiállításra előkészíti (pl:
paszpartuzás, keretezés)

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

A kiállítótér adottságaihoz, a kiállításon
szereplő többi munkához igazodva installálja
munkáját

x

Reprodukciót készít munkájáról (digitális
fényképezés, szkennelés, szoftveres utómunka)

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A természetes és szintetikus pigmentek fajtái,
tulajdonságai
Az olajos és a vizes bázisú festékek fajtái,
tulajdonságai

x

x

x

x

A táblaképfestészeti technikák anyagai,
eszközei
A forma és a funkció összhangjának
megjelenése a festészetben
A festészeti stílusok kronológiája, stiláris
meghatározása
Jelentős alkotók stílusjegyei az adott kor
viszonyában
A figuralitás és a nonfiguralitás kifejezési
lehetőségei
Falfestészeti alap technikák (freskó, szekkó)
anyagai, eszközei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Stílustörténeti ismeretek felhasználása
A festészeti technikák ismertében tervezés és
kivitelezés
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

8. Festészet gyakorlat tantárgy

764 óra/779 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismerje, munkájában alkalmazni tudja a
klasszikus és kortárs festészeti technikákat és eljárásokat, magabiztosan tudja
megválasztani anyagait és eszközeit céljához. Képes legyen választott technikával saját
elképzeléseit megvalósítani. Megtanulja munkáját digitálisan dokumentálni, ebből
portfóliót készíteni. Szakmai munkáit kiállítás számára elő tudja készíteni. A kiállítótér
adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodva installálja munkáját.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, Művészettörténet, Rajz, festés, mintázás, Festészet elmélet
8.3. Témakörök
8.3.1.
Vizes bázisú lazúrfestés gyakorlata
134 óra/134 óra
Megismerkedik az akvarell papír száraz és nedves felfeszítésével.
A vízfestés technikáit elsajátítja, alkalmazza (pl: ecoline, anilin-festék, akvarell
festék, gouache, vízfesték).
Az adott technika lehetőségeinek ismeretében színkompozíciókat készít, látvány után
dolgozik, másolási feladatot végez, önálló témaválasztással festményt készít.
Munkáját digitálisan dokumentálja, kiállításra előkészíti.
8.3.2.
Vizes bázisú fedőfestés gyakorlata
72 óra/62 óra
A tempera- és tojástempera technikák alapjait elsajátítja és alkalmazza.
Papírt, kartont, farostot vagy rétegelt lemezt hordozóként készíti elő.
Akril alapú festészeti technika alapjait elsajátítja, alkalmazza
Az adott technika lehetőségeinek ismeretében színkompozíciókat készít, látvány után
dolgozik, másolási feladatot végez, önálló témaválasztással festményt készít.
Munkáját digitálisan dokumentálja, kiállításra előkészíti.
8.3.3.

Rajz és festészet határterületei

134 óra/134 óra

Monokróm és színes kompozíciók létrehozása.
Egyéb rajzi eszközökkel kísérletezik (pl: színes ceruza, akvarell ceruza, különféle
kréták, tus, ecoline.)
Pasztellképet készít.
Fixálja munkáját.
Munkáját digitálisan dokumentálja, kiállításra előkészíti.
8.3.4.
Olajfestés gyakorlata
124 óra/134 óra
Papírt, kartont, farostot vagy rétegelt lemezt hordozóként készíti elő.
Vászonra fest.
Az adott technika lehetőségeinek ismeretében látvány után dolgozik, másolási
feladatot végez, vagy önálló témaválasztással festményt készít.
Megismerkedik a lakkozás technikáival.
Munkáját digitálisan dokumentálja, kiállításra előkészíti.
8.3.5.

Újszerű technikák, médiumok alkalmazása

93 óra/93 óra

Experimentális technikákat (kollázs, montázs, dekollázs, amblassage) alapjait
elsajátítja és alkalmazza.
Installációs teret tervez.
A ’45 utáni művészet szerteágazó művészeti irányzatait megismerve kísérletezik (pl:
akciófestészet, performance, konceptuális művészet, kollaboratív művészet, digitális
utómunka, projekt alapú művészet.)
8.3.6.
Falfestészeti technikák
67 óra/72 óra
Falfestészeti alap technikákat (pl. freskó, szekkó, szgrafittó) alkalmaz.
A falfelületet vagy egyéb felületet (fatábla, hungarocell) a vizes vagy száraz
festészeti technikának megfelelően előkészít (vakol).
Kisméretű, egyszerű kompozíciót tervez vagy másolást végez.
Adott belső térbe vagy homlokzatra murális technikával kivitelezhető munkát tervez.
8.3.7.
Önálló kompozíció létrehozása
140 óra/140 óra
Gyűjtőmunkát végez.
Széles körű technikai ismeretek birtokában választott témájához megkeresi a
megfelelő technikát. Az önálló kompozícióhoz vázlatokat, terveket készít. Munkáját
ütemezi és kivitelezi. A választott technikának megfelelően kiállítás kész állapotba
készíti elő munkáját. A teljes folyamatot dokumentálja, prezentálja.
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Napfényes és/vagy erős mesterséges megvilágítású műterem. Vizes blokk műtermen
belül. A szakmát akkor lehet hatékonyan tanítani, ha állandó helyiség áll rendelkezésre.
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Egyéni gyűjtőmunka, projekt feladatok végig vitele a tervezéstől a kivitelezésig. Egyénileg
és csoportmunkában.
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x
x

csoport
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
9. Festészet elmélet tantárgy

129 óra/134 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1. A tantárgy tanításának célja
A festészet elmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismerje a klasszikus és a
kortárs festészeti eljárásokat, ismerje és csoportosítani tudja a festészeti eljárások során
használt anyagokat. Ismerje meg a festészet stílusváltozásait a művészettörténeti
korszakok vonatkozásaiban. Legyen képes összefüggéseiben ismerni a festészeti
kifejezőeszközöket az adott korszakok vonatkozásaiban. Ismerje a festészeti stílusok
társadalmi, kulturális hátterét. Ismerje az adott korszak jelentős művészeti központjait,
művészcsoportjait, iskoláit, alkotóit. Ismerje a jelentős művészeti intézmények,
gyűjtemények, galériák anyagait.

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, Művészettörténet, Kortárs művészettörténet, Fizika, Kémia
9.3. Témakörök
9.3.1.
Színelmélet

18 óra/18 óra

Természetes és mesterséges színezőanyagok.
Színnevek.
Színkör, a színek csoportosításának lehetőségei.
Színkontrasztok.
Színszimbolika
9.3.2.

Festészeti eljárások

70 óra/36 óra

A festészet hordozói (papír, fa, vászon, egyéb), ezek alapozása.
A természetes és szintetikus pigmentek fajtái, tulajdonságai.
Az olajos és a vizes bázisú festékek fajtái, tulajdonságai.
Modern anyagok, vegyes technikák.
9.3.3.
Kísérleti technikák
31 óra/36 óra
Experimentális technikák: kollázs, montázs, dekollázs, amblassage.
Az installációs tér tervezése.
A ’45 utáni művészet szerteágazó művészeti gyakorlatai (pl: akciófestészet,
performance, konceptuális művészet, kollaboratív művészet, digitális utómunka,
projekt alapú művészet.)
9.3.4.
Magyar festészettörténet
30 óra/33 óra
Magyarországi oltárfestészet (romanika, gótika).
A magyarországi reneszánsz korának festészete.
Barokk festészet Magyarországon.
A klasszicizmus és a rokokó magyar mesterei.
A romantika korának festészete.
Az akadémiák kora – a magyar történelmi festészet.
A modernizmus felé: nagybányai művésztelep, gödöllői művésztelep.
A XX. századi magyar festészet: Nyolcak, Európai Iskola
Festészet 1949 után: szocialista realizmus és az avantgarde művészeti törekvések.
9.3.5.
Kortárs magyar festészet
Magyarországi kereskedelmi galériák, művészeti események.
Kortárs művészeti gyűjtemények.
A festészet eszközét alkalmazó kortárs magyar művészek.

16 óra/16 óra

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Műterem és vetítésre alkalmas sötétíthető terem.
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
kiselőadás
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal

5.3.

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11887-16 azonosító számú
Kulturális programok és projektek szervezése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi,
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi követelményeket

x

x

Közreműködik projektpályázatok
elkészítésében

x

x

Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt
szervezetének kialakításához

x

x

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének,
a partneri kapcsolattartás menetének és a
jelentéskészítés rendjének megalkotásában

x

x

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs
feladatokat, kezeli a projektre vonatkozó
elektronikus pályázati rendszert

x

x

Részt vesz a projekt terv szerinti
megvalósításában, különös tekintettel az idő- és
költségelőirányzatokra, valamint a
projekttermék minőségi jellemzőire

x

x

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló
tevékenységek kivitelezését, illetve a
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat

x

x

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az
előrehaladás nyomon követésében a tervtől
való eltérés vizsgálatában

x

x

Közreműködik a projekt lezárásában, a
projekttermék átadásában, a projekttevékenység dokumentálásában

x

x

Rendezvényszervezés
gyakorlata

x

Rendezvényszervezés

Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorla

FELADATOK
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb
szervezetekkel
Kampányokat szervez

Projekttervezés és
projektmenedzsment

A 11887-16 azonosító számú Kulturális programok és projektek szervezése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A rendezvények típusai
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei
Szervezők és közreműködők, koordináció
Rendezvény költségvetési terve
Rendezvény forgatókönyve
Közönségkapcsolati feladatok

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai
Rendezvény értékelése
Kampányszervezés
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv
Projekt és projektszervezet
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés,
tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés,
költségvetés, kommunikációs és minőségterv,
monitoring és kontrollterv
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-,
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs
menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Főbb hazai és európai uniós alapok,
alapkezelők

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
x
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
x
Jelentéskészítés
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Pontosság
x
Rugalmasság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
Kreativitás, ötletgazdagság
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

10. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy

54 óra/ - óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen
közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és
mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje
meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nem kapcsolódik, alapozó tárgy
10.3.
10.3.1.
-

Témakörök
A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment
A projekt és jellemzői
Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)
Projekt és projektszervezet
Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai
Információgyűjtés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata

16 óra/ - óra

10.3.2.
Programozás, azonosítás, tervezés
20 óra/ - óra
Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások
Igényfelmérés, megvalósíthatóság
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv,
monitoring és kontrollterv
„Kritikus út”
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Projekttervek jóváhagyása
Nyilvántartás
10.3.3.
Megvalósítás és kontroll
6 óra/ - óra
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
Információgyűjtés
10.3.4.
Értékelés és zárás
Nyomon követési eljárások

6 óra/ - óra

Eltérések elemzése
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok,
jelentéskészítés

10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt

7.
8.
9.
10.

kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

x

csoport
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor
számítógép, projektor

számítógép, projektor
számítógép, projektor,
szoftverek, internet

x

számítógép, projektor,
szoftverek, internet

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

x

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x
x
x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet
Számítógép, irodai szoftverek,
internet

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x
x
x

x
x

x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

3.
3.1.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése

3.2.
4.
4.1.

rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése

x

x

4.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

x

x

4.3.

Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

x

x

x

2.5.
2.6.
2.7.

4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

x
x

x

x

x

x
Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet
Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x
x
x
x

x

x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
11. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy

18 óra/ - óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással
összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati
rendszert.

11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy
során elsajátított kompetenciákra.
11.3.
Témakörök
11.3.1.
A projekttervezés gyakorlata
6 óra/ - óra
Az igényfelmérés módszerei
A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, iratés szerződésminták értelmezése és kitöltése
Projekttervezés
Célkitűzés (célfa, problémafa)
Tevékenységdiagram
Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix
Időrendi ütemezés (Gantt)
Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés)
Kommunikációs és minőségterv
Monitoring és kontrollterv dokumentumai
„Kritikus út” kiszámítása
Kockázatelemzés módszerei
11.3.2.
Pályázatírás
Hazai és uniós pályázatok rendszere
Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai
A pályázatírás módszertana

3 óra/ - óra

11.3.3.
A projektet támogató szoftverek használata
3 óra/ - óra
A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftverek használata
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
11.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

magyarázat

2.
3.

kiselőadás
megbeszélés

4.
5.
6.

vita
szemléltetés
projekt

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

7.
8.

kooperatív tanulás
szimuláció

9.
10.

szerepjáték
házi feladat

számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, nyomtató,
internet

Számítógép, nyomtató

Számítógép, nyomtató,
fénymásoló

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
12. Rendezvényszervezés tantárgy

36 óra/- óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit,
módszereit, sajátítsák el a rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak
képessé kisrendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a
marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kisrendezvény
megvalósítása céljából indított kampány megszervezésére.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Magyar nyelv és irodalom, valamint a Programszervezés és
projektmenedzsment tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra
épül.
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Rendezvénytípusok és feltételek
A rendezvények típusai, a kisrendezvények feltételei
Konfliktuskezelői technikák

10 óra/ - óra

12.3.2.
Jogi alapok
6 óra/ - óra
A rendezvényszervezés jogi alapjai: Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek, szerződések jogi alapjai
12.3.3.
Rendezvényi költségvetés és forgatókönyvkészítés
Rendezvények költségei, Költségvetés készítése,
A forgatókönyv
12.3.4.

Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció

10 óra/ - óra

10 óra/ - óra

A rendezvényszervezés jogi alapjai: Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek, szerződések jogi alapjai
12.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

x

csoport

osztály
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet
számítógép, projektor,
internet

x
x
x
x

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
x
kérdésekre

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

Számítógép, nyomtató

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
13. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy

31 óra/ - óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait,
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül,
valamint a Rendezvényszervezés ismereteire.
13.3.
Témakörök
13.3.1.
Forgatókönyvírás

16 óra/ - óra

Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése.
A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés)
Táblázatkészítés
13.3.2.
Költségvetés készítése
A rendezvény tervezése, forrásai.
Költségvetés készítése gyakorlatban

5 óra/ - óra

13.3.3.
Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata
A közönségkapcsolati munka módszerei
A marketingkommunikáció gyakorlata
Kampányszervezés gyakorlata

10 óra/ - óra

13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Számítógép terem
Gyakorlati helyszín
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x

x
x

x
x
x
x
x

osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
x
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
x
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
12045-16 azonosító számú
Képző- és iparművészeti alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Szakmai projekt
gyakorlat

A 12045-16 azonosító számú Képző- és iparművészeti alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Részt vesz képző- és iparművészeti események szervezésében és dokumentálásában
Részt vesz a művészeti események marketing- és PR tevékenységének szervezésében
Közreműködik művészeti események arculatának tervezésében
WEB-felületek és közösségi oldalak tartalmát szerkeszti
Szakmai portfóliót készít
Prezentációt készít
Prezentációval bemutatja szakmai múltját, elképzeléseit, terveit
Prezentációhoz, kiadványokhoz tipográfiai és vizuális tervet készít
SZAKMAI ISMERETEK
A képző- és iparművészeti események, rendezvények speciális szervezési ismeretei
Kommunikációs felületek tervezése, szerkesztése, terjesztése
Képző- és iparművészeti műtárgyak kezelése, installálása
Képző- és iparművészeti műtárgyak dokumentálása, prezentálása, közzététele
Képző- és iparművészeti alkotói műhelykörnyezet ismerete (műterem, műhely,
művésztelep, stb)
Szervezők és közreműködők koordinációja
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
Jogszabály-alkalmazás készsége
Verbális és nonverbális kommunikáció
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Rugalmasság
Elhivatottság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

14. Szakmai projekt gyakorlat tantárgy

314 óra/ - óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a Képző- és iparművészeti program- és projektszervező szakma szakirányú
gyakorlati ismereteinek elsajátítását célozza. A szakmai gyakorlati munka során fellépő
különböző szervezési és kivitelezés-szervezési feladatok elvégzésére szolgál. A
feladatprofil a szakmai munka dokumentálását és menedzselését, valamint a
munkadarabok tervezési munkálataitól a kiállítási, publikálási és értékesítési feladatáig
terjed. A tanuló elsajátítja az önálló projektgondolkodás alapjait a tervezéstől a kész
munka utóéletének gondozásáig
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika, szakmai idegen nyelv, szakmai főtárgy gyakorlata
14.3.
Témakörök
14.3.1.
Szakmai projektek kivitelezése
139 óra/ - óra
A képző- és iparművészeti események, rendezvények speciális szervezési
ismereteinek gyakorlati elsajátítása a tervezéstől a konkrét kivitelezésig
Saját, és mások munkáinak bemutatásához kapcsolódó események online és
hagyományos kommunikációs felületeit megtervezi, tartalomszerkesztéssel
támogatja
Folyamatosan dokumentálja szakmai tevékenységét, valamint alkalmassá válik arra,
hogy mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos
projektjeiről, eseményeiről prezentációt készít, és prezentál
Megismeri és használja a képző- és iparművészeti munkák műhelykörnyezetét
14.3.2.
Dokumentáció, prezentáció gyakorlat
51 óra/… óra
Folyamatosan dokumentálja szakmai tevékenységét, valamint alkalmassá válik arra,
hogy mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos
projektjeiről, eseményeiről prezentációt készít, és prezentál
14.3.3.
Műtárgyak kezelése
52 óra/… óra
Saját és mások műtárgyainak szakszerű tárolása, csomagolása, szállítása, kiállításokon
történő bemutatásának módja, szakszerű installálás és kiállítás bontás. A művek
kiállításával kapcsolatos dokumentumok kezelése, műtárgyjegyzék, műleírás, biztosítás.
14.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.
5.
6.

szemléltetés
projektmunka
kooperatív tanulás

x
x

x
x
x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 60 óra
11. évfolyamot követően 60 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A 9-10. évfolyam ismereteinek elmélyítése. A szakmai gyakorlat során a Festészet
modul és a Rajz, festés, mintázás tárgy tartalmai gyakorolhatóak gyakorló művész
mellett, művésztelepen, egyéb képzőművészeti szakkörben, kiállítás installálásával,
művészeti projektek megvalósításával.
A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A 9-11. évfolyam ismereteinek elmélyítése. A szakmai gyakorlat során a Festészet modul és a
Rajz, festés, mintázás tárgy tartalmai gyakorolhatóak gyakorló művész mellett,
művésztelepen, egyéb képzőművészeti szakkörben, kiállítás installálásával, művészeti
projektek megvalósításával.
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1/13. évfolyamot követően 80 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Az. 1/13. évfolyam ismereteinek elmélyítése. A szakmai gyakorlat során a Festészet modul és
a Rajz, festés, mintázás tárgy tartalmai gyakorolhatóak gyakorló művész mellett,
művésztelepen, egyéb képzőművészeti szakkörben, kiállítás installálásával, művészeti
projektek megvalósításával.

X.
Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata
minden ágazat esetében
Tantárgyak

1/13.
évf.

2/14.
évf.

Szakmai idegen nyelv
Érettségire épülő
szakképesítés órakerete
Rendelkezésre álló
órakeret/hét
Tanítási hetek száma

4

4

1/13-2/14. évf.
óraszám
összesen
268

31

31

2077

35

35

36

31

1260

1085

Éves összes óraszám

2345

A 2016. 09.01. bevezetésre kerülő szakgimnáziumi keretháló kiegészítése

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
ágazathoz tartozó
54 211 04
GRAFIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012 (VIII.9.) Korm. rendelet és
– az 54 211 04 számú, Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04
Szakképesítés megnevezése: Grafikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolyamot
követően 60 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség,
vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két
évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
Évfolyam

Heti óraszám

Éves óraszám

9. évfolyam

11 óra/hét

396 óra/év

10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

12 óra/hét

432 óra/év
60óra
360 óra/év
60óra
310 óra/év
961 óra/év
2579óra

10 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve
alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a
szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret
szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
Évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy

Heti óraszám
31 óra/hét

Éves óraszám
1116 óra/év
80 óra

2/14. évfolyam
Összesen:

31 óra/hét

961 óra/év
2157 óra

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és
ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott
óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok
oszthatósága miatt keletkezik!)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően
ha a művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít
fel, a szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza
követelményeinek teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a
tanuló heti óraszáma legfeljebb negyven óra.
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára
történő kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza.

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

Összesen

10.

heti
óraszám

heti
óraszám

e

gy

e

gy

3

8

2,5

9,5

A szakmai képzés órakerete

11.
ögy

heti
óraszám
e

gy

3

7

60
Összesen

11

ögy

12.

5/13.

heti
óraszám

heti óraszám

e

gy

e

2,5

7,5

11,5

1/13.

gy

heti
óraszám
e

gy

19,5 8

23

60

12

2/14.
ögy

heti óraszám
e

gy

11,5

19,5

80

10

10

31

31

31

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2

2

Művészettörténet
10586-12 Művészetelmélet és
Rajz, festés, mintázás
ábrázolás
gyakorlat
Anyagismeret
10588-12 Tervezés és
technológia
Tervezés gyakorlat
10589-12 Kortárs szakmai
Kortárs művészettörténet
környezet
Grafikai technológia
10610-16 Grafikai alapok
gyakorlat
10611-16 Grafikai illusztrálás Illusztrációs gyakorlat
Tervezőgrafikai elmélet
Tervezőgrafikai
11818-16 Tervezőgrafikai
technológiai gyakorlat
elmélet és gyakorlat
Tervezőgrafikai tervezési
gyakorlat

1

1
3

1

1
2

1

1
2

1

2
2

4
8

1

2
8

4

3

3
3

1

8

5

3

3

3

12
2
4

2
4

2,5

2,5

7

7

Projekttervezés és
projektmenedzsment
11887-16 Kulturális
programok és projektek
szervezése

12045-16 Képző- és
iparművészeti alapismeretek

Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlat
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés
gyakorlat
Szakmai projekt
gyakorlat

1

0,5
0,5
1
1
1

2

2

0,5

1,5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)

10586-12
11498-12
Művészetel
Foglalkoztatás I. (érettségire
mélet és
épülő képzések esetén)
ábrázolás

11499-12
Foglalkoztatás II.

A fő
szakképeGyakorlati óraszámok
sítésre
vonatkozó: (arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani
rendszerezés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs
Művészettörténet
A művészetek
története a 19.
századig

108

e

gy

ögy

288
396

90

342
432

60

e

108

gy

ögy

252
360

60

e

gy

62

248
310

öt évfolyamos képzés egészében: 724 óra (28%)

5/13.

e

gy

356
605
961
1618

381

1237

1/13.

gy

ögy

288 828
1116

80

e

0

36
36

0

0

0

0

0

36
36

0

0

0

0

0

36
36

0

0

0

0

0

31

e

gy

356
605
961

644 óra (30%)

2579

öt évfolyamos képzés egészében: 1855 óra (72%)
0

2/14.

A szakképzés összes óraszáma

gy

12.

A szakképzés összes óraszáma

11.

Fő szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

e

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés
összes óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2157

1513óra (70%)
0

0

0

0

0

0

15

0

15

0

0

15

0

15

0

3

3

0

0

3

0

3

0

4

4

0

0

4

0

4

0
0
0

4
4
62

4
4
62

0
0
0

0
0
0

4
4
62

0
0
0

4
4
62

0

0

0

0

8

8

0

0

8

0

8

0

8

8

0

0

8

0

8

0

22

22

0

0

22

0

22

0

24

24

0

0

24

0

24

201

144

0

62

0

206

139

108

0

31

0

139

139
108

0

139

62
31

0

10611-16 Grafikai
10610-16
illusztrálás
Grafikai alapok

10589-12 Kortárs
szakmai környezet

10588-12 Tervezés
és technológia

A művészetek
története a 20.
században
Rajz, festés,
mintázás gyakorlat
A látvány utáni
térábrázolás és
formaképzés alapjai
Emberábrázolás
alapjai
Ember és tér
Térábrázolási
rendszerek
Anyagismeret
Szaktörténet és
anyagismeret
Tervezés gyakorlat
Tervezés és
kivitelezés gyakorlat
Kortárs
művészettörténet
Képző- és
iparművészet a XX.
században
Kiállítás és kulturális
események látogatása,
elemzése
Grafikai technológia
gyakorlat
Grafikai ábrázolás
Grafikai technológia
ismeretek
Illusztrációs
gyakorlat
Manuális illusztrációs
technikák
Digitális illusztrációs
technkák

31
0

108

0

72

0

72

0

31
62

72
72
72

62

36
36

0

36
0

36

0

0

36

0

36
0

0

31

0

31

0

0

36

0

31

0

67

248

562

0

288

0

248

536

72

93

165

0

72

0

93

165

72

93

165

0

72

0

93

165

134

62

196

0

108

0

62

170

36

0

36

0

0

36

139

144

0

0

0

144

139

144

0

0

0

144

108

0

108

0

0

108

108

0

108

0

0

108

93

0

0

93

0

93

0

314

0

0

0

139

0

139

0

0

0

108

0

108

0

0

108
0

0

36
0

0

139

108
0

36

36

36
108

62

314

31

0

0

180

0

0

0

108

0

0

0

0

0

0

93

0

0

62

62

0

0

62

0

62

0

31

31

0

0

31

0

31

417

0

432

0

0

432

93

417

0

417

0

0

36

36

31

103

103

0

108

0

0

108

144

72

62

314

324

0

324

0

0

324

0

0

62

62

0

0

0

62

62

0

11

11

0

0

0

11

11

0

10

10

0

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

Szakillusztrációk
tervezése

0

10

10

0

0

0

10

10

Szakillusztrációk
tervezése

0

15

15

0

0

0

15

15

Kép és szöveg
integrációja

0

16

16

0

0

0

16

16

0

124

0

0

124

0

124

11818-16 Tervezőgrafikai elmélet és gyakorlat

Tervezőgrafikai
elmélet

0

0

0

0

0

0

0

0

Tervezőgrafika
kortárs szaktörténet
Tervezőgrafika
tervezéselmélet
Tervezőgrafikai
technológiai
gyakorlat
Médiatechnológiai
gyakorlat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tervezőgrafikai
műfajok és médiumok
11887-16 Kulturális programok
és projektek szervezése

0

0

124

0

62

62

0

0

62

0

62

0

62

62

0

0

62

0

62

78

78

0

0

0

78

78

0

31

31

0

0

0

31

31

0

47

47

0

0

0

47

47

217

217

0

0

0

217

217

0

93

93

0

0

0

93

93

0

62

62

0

0

0

62

62

0

62

62

0

0

0

62

62

0

54

0

0

0

0

0

0
0

Médiasokszorosítási
gyakorlat
Tervezőgrafikai
tervezési gyakorlat
Tipográfiai tervezés
Tervezőgrafikai
munka végzése

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekttervezés és
projektmenedzsment

36

A projekt jellemzői,
projekt-menedzsment

16

16

16

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

6
6

6
6

6
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Programozás,
azonosítás, tervezés
Megvalósítás és
kontroll
Értékelés és zárás
Pályázatírás

0

18

0

0

0

0

0

54

54

0

0

Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlat

18
0

0

0

A projekttervezés
gyakorlata
A
projektmenedzsment
gyakorlata
Pályázatírás
A projektet támogató
szoftverek használata
Rendezvényszervezés
Rendezvénytípusok és
feltételek
Jogi alapok

0

0

0

18

0

0

0

18

0

0

18

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

36

36

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

Rendezvényi
költségvetés és
forgatókönyv készítés

10

10

10

0

0

0

0

0

Közönségkapcsolat és
médiakommunikáció

10

10

10

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

Rendezvényszervezés
gyakorlat
Forgatókönyvírás
Költségvetés készítése

0

0

0

0

0

0

0

Közönségkapcsolat és
médiakommunikáció
gyakorlata
12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek

0

0

Szakmai projekt
gyakorlat
Szakmai projekt
kivitelezése
Dokumentáció,
prezentáció
gyakorlatMűtárgyak
kezelése

0

36
36

0

72

0

72

0

31

0

31

31

16
5

16
5

16
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10

10

10

0

0

0

0

0

62

242

242

0

0

0

0

0

242

0

0

0

0

0

36

36

31

139

139

0

0

0

0

0

36

36

31

103

103

0

0

0

0

0

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
3 óra/3 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven
sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas
lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről.
Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta
kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik
a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás
során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával
olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá

válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni,
illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
22 óra/22 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Komplex információk körében

3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10586-16 azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

Művészettörténet

A 10586-16 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai
és szakmai orientációs előtanulmányokat
folytat

x

Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit
rajzi vagy plasztikus formában jeleníti meg

x

Folyamatosan felhasználja, bővíti
művészettörténeti, népművészeti és
művészetelméleti ismereteit

x

SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai egyes
időszakok szellemiségébe ágyazottan
Művészeti irányzatok a XX. században
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az
egyetemes művészettörténet emlékanyagának
lelőhelyei
Időszaki kiállítások
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-,
stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés)
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A magyar népművészet
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és
környezetbe illesztése
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek
felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése,
kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok
megjelenítése, azok felépítése, arányai,
mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet
megjelenítése

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs,
kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test
stb. – kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi
figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy
installáció készítési folyamat
Az elkészült munkák bemutatásra való
előkészítése és kiállítása

x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások
elemzése, értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festés, mintázás,
térkonstrukciók kialakítása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
x
x

x

x

x

x

x

x

3. Művészettörténet tantárgy

201 óra/206 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

3.1. A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél
nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb
választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé
váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek megszerzésén
keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a művészeti környezet
önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának
önálló, szakszerű értékelését
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, Stílustan és szaktörténet
3.3. Témakörök
3.3.1.
A művészetek története a 19. századig
139 óra/139 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a hazai
és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre
lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai

3.3.2.
A művészetek története a 20. században
62 óra/67 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges
előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi
műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a XX. században
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x
x
x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

1.1.

Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
x
irányítással

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

x

x

x
x
x
x

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Rajz, festés, mintázás gyakorlat tantárgy

562 óra/536 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét,
szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a tanuló
kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes önértékelésre
nevel.
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Művészetek, Ábrázoló geometria
4.3. Témakörök
4.3.1.
A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
165 óra/165 óra
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre
épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és
modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és társítása a
szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
4.3.2.
Emberábrázolás alapjai
165 óra/165 óra
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése" a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
4.3.3.
Ember és tér
196 óra/170 óra
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek
továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó egyénre
jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
4.3.4.
Térábrázolási rendszerek
36 óra/36 óra
A témakör tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.

A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
síkmértan – síkmértani szerkesztések,
térgeometriai alapok
Monge-féle vetületi ábrázolás
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.

magyarázat

2.
3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

1.3.

Információk feladattal vezetett rendszerezése

2.
2.1.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
x
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Csoportos munkaformák körében

1.
1.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

4.1.
5.
5.1.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10588-12 azonosító számú
Tervezés és technológia
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Stílustan és
szaktörténet

Tervezés és gyakorlat

A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a
tervezési munkájában
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt
keres a munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális
modellt készít
Manuális eszközökkel prezentációt készít
Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
dokumentál, archivál és prezentációt készít,
bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést
készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a
portfolióját
Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz
részt
Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét
Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai
feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához
szükséges eszközrendszert
Alkalmazza szakmája legfontosabb
alapanyagait, és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét
szakma i feladataiban alkalmazza
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

A probléma vagy feladat meghatározásának
módjai, menete

x

x

Motívumkeresés, gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel

x

Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,
összeállítása

x

Tanulmányrajzok alapján, vizuális
memóriájára, belső látására támaszkodva
kreatív tervek készítése

x

A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó
ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő
anyagok megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használata (pl. magyarázó, közlő
rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának,
működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási,
alkalmazási módjai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű
használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű
felhasználása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség
Önállóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

5. Anyagismeret tantárgy

139 óra/144 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti ismereteinek
elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az anyag
és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A szakmában használatos alap- és segédanyagok, eszközök fajtái, tulajdonságai,
alkalmazási lehetőségei, az alkalmazás szabályai
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1.
Szaktörténet és anyagismeret

139 óra/144 óra

Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások és technológiák elemzése
Önálló stílustani elemzések, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet viszonya, határterületeik
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kooperatív tanulás
megbeszélés
magyarázat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
x
x
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése tapasztalatokról
x

1.4.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

x

x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Tervezés és gyakorlat tantárgy

108 óra/108 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségei,
szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési
feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati
előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

6.3. Témakörök
6.3.1.
Tervezés és kivitelezés gyakorlat
108 óra/108 óra
Anyagismeret:
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
Eszközismeret:
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való előkészítésük,
karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
Tervezés:
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
Anyag- és eszközhasználat:
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése

Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Műhely- és műteremhasználat:
Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan
munkavégzéshez
Kivitelezés:
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
megbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
x
x
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
x
x
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
x
Technológiai minták elemzése
x
x
Geometriai mérési gyakorlat
x
x
Anyagminták azonosítása
x
x
Tárgyminták azonosítása
x
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10589-16 azonosító számú
Kortárs szakmai környezet
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Kiállítás és kulturális
események látogatása

FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs művészettörténeti és szaktörténeti
ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától napjainkig
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése
Stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai munkában
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Kortárs
művészettörténet

A 10589-12 azonosító számú Kortárs szakmai környezet megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

7. Kortárs művészettörténet tantárgy

93 óra/93 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
7.3. Témakörök
7.3.1.
Képző- és iparművészet a XX. században
62 óra/62 óra
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
7.3.2.
Kiállítás és kulturális események látogatása, elemzése
31 óra/31 óra
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műterem látogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kiállítás látogatás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban

x

x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10610-16 azonosító számú
Grafikai alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Grafikai technológiai
gyakorlat

A 10610-16 azonosító számú Grafikai alapok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Megismerkedik a feladattal, kutatásokat, anyaggyűjtést végez
Szakmai munkájában rajzi, festészeti, fotográfiai munkát végez
Vektorgrafikus, pixelgrafikus és kiadványszerkesztő programokat alkalmaz
Folyamatosan bővíti grafika szakelméleti, tervezés-módszertani tudását
Különböző grafikai terveket készít
Prezentál, archivál, grafikai anyagot szakszerűen lead
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva
kreatív tervek készítése
Professzionális grafikai tervező, kép- és kiadványszerkesztő programok
ismerete
Betűismeret: betűanatómia, betűcsaládok, betűváltozatok, betűtörténet
Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok, nyomtatványtípusok
Szakelméleti és grafikatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési munkában
Grafikai műfajok, megjelenések tervezésmódszertana
Általános nyomdaipari alapismeretek
Prezentációs ismeretek
Archiválási technikák ismerete
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Grafikai, rajzi és tipográfiai munkák készítésének ismerete
Vektorgrafikus, képfeldolgozó, illetve kiadványszerkesztő programok
ismerete
Grafika és tipográfia stiláris és jelentéstani egységének megteremtése
Tervezési alapismeretek
Szabadkézi rajzolás, festés, fotográfia alkalmazása a szakmai kivitelezésben
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
Prezentációs készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8. Grafikai technológiai gyakorlat tantárgy

412 óra/324 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
9. A feladathoz kötődő kutatások, anyaggyűjtés végzése. Rajzi, festészeti, fotográfiai munka
végzésével, vektorgrafikus, pixelgrafikus és kiadványszerkesztő programok
alkalmazásával kü̈lönböző grafikai tervek készítése. Prezentáció, archiválás, grafikai
anyag szakszerű leadása. Grafika szakelméleti, tervezés-módszertani tudásának folyamos
bővítése.

9.1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.2. Témakörök
9.2.1.
Grafikai ábrázolás
103 óra/108 óra
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív
tervek készítése
Szakelméleti és grafikatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési munkában
Grafikai műfajok, megjelenések tervezésmódszertana
Grafikai, rajzi és tipográfiai munkák készítésének ismerete
Grafika és tipográfia stiláris és jelentéstani egységének megteremtése
Tervezési alapismeretek
Szabadkézi rajzolás, festés, fotográfia alkalmazása a szakmai kivitelezésben
9.2.2.
Grafikai technológia ismeretek
324 óra/324 óra
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Professzionális grafikai tervező, kép- és kiadványszerkesztő programok ismerete
Betűismeret: betűanatómia, betűcsaládok, betűváltozatok, betűtörténet
Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok, nyomtatványtípusok
Vektorgrafikus, képfeldolgozó, illetve kiadványszerkesztő programok ismerete
Általános nyomdaipari alapismeretek
Prezentációs ismeretek
Archiválási technikák ismerete
9.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
szaktanterem
9.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

szemléltetés
projekt
házi feladat
szimuláció
magyarázat
vita

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz kiegészítés
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
x
rendszerrajz kiegészítés
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról

4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.

Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

9.5. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10611-16 azonosító számú
Grafikai illusztrálás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Illusztrációs
gyakorlat

A 10611-16
azonosító számú Grafikai illusztrálás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Megismerkedik a feladattal, kutatásokat, anyaggyűjtést végez
Manuális, rajzi, festészeti, applikációs technikával készít illusztrációt, szakillusztrációt
Kevert, kísérleti technikával készít illusztrációt, szakillusztrációt
Előkészíti a gépeket, berendezéseket, szerszámokat, sablonokat, nyomóformákat
Grafikai sokszorosító technikákkal illusztrációt, szakillusztrációt készít, nyomtat
Digitális eszközöket, nyomdai berendezéseket szakszerűen előkészít és alkalmaz
Digitális technikával készít, nyomtat illusztrációt, szakillusztrációt
Prezentál, archivál, leadja a felhasználásra, kiállításra kész anyagot
SZAKMAI ISMERETEK
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
Vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése
Az absztrakt ábrázolás, a valóságábrázolás, az autonóm ábrázolás fajtái
Képi narratíva és történetmesélés, jelteremtés és absztrakció
Grafikai szakelmélet: színtan, fénytan, formatan, alaktan, stílusismeret, kompozíciós szabályok, képi
és szöveges elemek kapcsolatrendszere
Az illusztráció műfajai, alkalmazási területei, kialakulása, története, meghatározó alkotói
Manuális illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs, kollázs, applikációk
Különleges, kísérleti, grafikai eljárások, egyedi technikák
Az anyag- és technikai kísérletek folyamata, módszerei
Az eredeti grafika meghatározása, szempontrendszere, a képgrafikai szabályozó
Illusztráció készítése magas-, mély- és síknyomtatási eljárásokkal
Nyomdai előkészítés szabályrendszerei, gyakorlata
A művészi képsokszorosítás anyagainak használata, eszközei, gépei kezelése
Művészpapírok, nyomdai papírok, egyedi nyomathordozók specifikumai
Festékfajták, segédanyagok, savak, oldószerek ismerete, alkalmazása
Digitális illusztrációs technikák, pixel- és vektorgrafikus programok, fotó alkalmazás, digitális
nyomtatás
Szakillusztráció készítése nyomtatott, design és online felületekre
Képi tartalom és szöveg integrációja kiadványokban, könyvekben
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelv ismerete és használata
Rajzeszközök, kéziszerszámok használata
A művészi képsokszorosítás anyagainak, eszközeinek ismerete
Számítógépes grafikai programok ismerete, alkalmazása
Nyomdai előkészítés, nyomtatás
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Prezentációs készség
Visszacsatolási készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kreativitás, ötletgazdagság

x
x

10. Illusztrációs gyakorlat tantárgy

62 óra/62 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A manuális, a digitális illusztráció és a sokszorosított grafikai illusztrációs technikák és
technológiák ismerete és gyakorlata, Szakillusztrációk tervezése, kép és szöveg
integrációjának a megoldása.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

10.2.

10.3.
Témakörök
10.3.1.
Manuális illusztrációs technikák
11 óra/11 óra
Vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése
Az absztrakt ábrázolás, a valóságábrázolás, az autonóm ábrázolás fajtái
Képi narratíva és történetmesélés, jelteremtés és absztrakció
Manuális illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs, kollázs, applikációk
Különleges, kísérleti, grafikai eljárások, egyedi technikák
Az anyag- és technikai kísérletek folyamata, módszerei
Rajzeszközök, kéziszerszámok használata
10.3.2.
Digitális illusztrációs technikák
10 óra/10 óra
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Digitális illusztrációs technikák, pixel- és vektorgrafikus programok, fotó
alkalmazás, digitális nyomtatás
Nyomdai előkészítés, nyomtatás
10.3.3.
Sokszorosított grafikai illusztrációs technikák
10 óra/10 óra
Nyomdai előkészítés szabályrendszerei, gyakorlata
A művészi képsokszorosítás anyagainak használata, eszközei, gépei kezelése
Művészpapírok, nyomdai papírok, egyedi nyomathordozók specifikumai
Festékfajták, segédanyagok, savak, oldószerek ismerete, alkalmazása
Az eredeti grafika meghatározása, szempontrendszere, a képgrafikai szabályozó
Illusztráció készítése magas-, mély- és síknyomtatási eljárásokkal
A művészi képsokszorosítás anyagainak, eszközeinek ismerete
A nyomatok kiállíthatósága, passzpartúzás, archiválás, prezentálás, installálás
Szakillusztrációk tervezése
15 óra/15 óra
Szakillusztráció készítése nyomtatott, design és online felületekre
Szakmai nyelv ismerete és használata
Grafikai szakelmélet: színtan, fénytan, formatan, alaktan, stílusismeret, kompozíciós
szabályok, képi és szöveges elemek kapcsolatrendszere
Az illusztráció műfajai, alkalmazási területei, kialakulása, története, meghatározó
alkotói

10.3.4.

10.3.5.
Kép és szöveg integrációja
16 óra/16 óra
Képi tartalom és szöveg integrációja kiadványokban, könyvekben
Képi tartalom és szöveg integrációja tervezőgrafikai, valamint design médiumokban
Képi tartalom és szöveg integrációja online és interaktív felhasználásokban
Számítógépes grafikai programok ismerete, alkalmazása
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem, grafikai műhely
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
szimuláció
szemléltetés
megbeszélés
kiselőadás
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban

2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11818-16 azonosító számú
Tervezőgrafikai elmélet és gyakorlat
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Tervezőgrafikai
tervezési gyakorlat

Tervezőgrafikai
elmélet
Tervezőgrafikai
technológiai
gyakorlat

A 11818-16 azonosító számú Tervezőgrafikai elmélet és gyakorlat megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Bővíti és felhasználja kortárs grafikatörténeti
ismereteit
Folyamatosan alkalmazza és bővíti grafika
szakelméleti, tervezés-módszertani tudását
Információ- és anyaggyűjtést végez, terveket,
vázlatokat, költségvetést készít
Emblémákat, szimbólumokat, piktogramokat,
grafikai arculatot hoz létre
Különböző kiadványok, hirdetések grafikai
tervét készíti el
Plakátok grafikai tervét készíti el
Termékarculatok, csomagolások grafikai tervét
készíti el
Reklámkampányokhoz grafikai tartalmakat hoz
létre
Infografikai, adatvizualizációs grafikai
tartalmakat hoz létre
Online, interaktív és mozgóképes
megjelenésekhez grafikai tartalmakat hoz létre
Vektorgrafikus, pixelgrafikus és
kiadványszerkesztő programokat alkalmaz

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Online megjelenésekhez és mozgóképes
tartalmak létrehozására alkalmas programokat
használ

x

x

x

x

x

x

x

x

A grafikai műfajok tervezésmódszertani
szabályait ismeri, munkájában alkalmazza
A terveket a végfelhasználás technikai
követelményei szerint előkészíti
Prezentál, archivál, a felhasználáskész grafikai
anyagot leadja
Betűtörténeti, betűelméleti, betűalkalmazási
ismereteit folyamatosan fejleszti és használja
Tipográfiai, kiadványszerkesztési szabályokat
ismeri, munkájában alkalmazza

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Digitális technológiai, nyomtatástechnológiai,
grafikai munka végzéséhez szükséges hardware
és software ismereteit folyamatosan frissíti és
használja

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A tervezőgrafika története, irányzatok a
modernizmustól napjainkig, reklámtörténet,
kortárs tervezők, stúdiók

x

A művészi képsokszorosítás korszerű technikái,
kortárs alkalmazásuk
Az információgyűjtés menete, formái
Motívumkeresés, gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,
összeállítása

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára,
belső látására támaszkodva kreatív tervek
készítése

x

Professzionális grafikai tervező, kép- és
kiadványszerkesztő programok ismerete
Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési
szabályok, nyomtatványtípusok, kreatív
alkalmazások, autonóm betűképek kialakítása
Különböző alkalmazott grafikai műfajok
tervezéselméleti módszertana
Illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs,
kollázs, fotó, applikációk
Alkalmazott grafikai szakelmélet: színtan,
fénytan, formatan, alaktan, stílusismeret,
kompozíciós szabályok, képi és szöveges
elemek kapcsolatrendszere
Nyomtatók, szkennerek, levilágítók, digitális
nyomógépek
Betűismeret: betűanatómia, betűcsaládok,
betűváltozatok, betűtörténet
Reklámozási, hirdetési és marketing
alapfogalmak, alkalmazások
A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete,
alkalmazása
Képek és illusztrációk felhasználási területei a
különböző kiadványokban
Általános nyomdaipar, a papírgyártás
technológiái, papírfajták
Nyomdai előkészítés szabályrendszerei,
gyakorlata
Az ofszet-, a digitális-, a magas-, a sík- és a
mélynyomtatás, a fólia- és dombornyomtatás, a
szitanyomtatás, a nyomtatás utáni
munkaműveletek, speciális nyomdai
előkészítés
Minőségi követelmények, minőségbiztosítás
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kortárs tervezőgrafikai, illusztrációs és
tipográfiai munkák elemzése, értelmezése

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vektorgrafikus, képfeldolgozó, illetve
kiadvány- és webszerkesztő programok
ismerete
Grafika és tipográfia stiláris és jelentéstani
egységének megteremtése
Tervezési gyakorlat
Grafikai és tipográfiai tervezéselmélet

x

x

x

x
x

x

Képfeldolgozási, szkennelési, nyomtatási
alapismeretek
Digitális fotográfiai alapismeretek
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
x
Megbízhatóság
x
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Prezentációs készség
x
Kompromisszumkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
x
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

11. Tervezőgrafikai elmélet tantárgy

124 óra/124 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tervezőgrafika kortárs történetének és tervezéselméletének ismerete.
11.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

11.3.
Témakörök
11.3.1.
Tervezőgrafika kortárs szaktörténet
62 óra/62 óra
Bővíti és felhasználja kortárs grafikatörténeti ismereteit
A tervezőgrafika története, irányzatok a modernizmustól napjainkig, reklámtörténet,
kortárs tervezők, stúdiók
A művészi képsokszorosítás korszerű technikái, kortárs alkalmazásuk
Betűismeret: betűanatómia, betűcsaládok, betűváltozatok, betűtörténet
11.3.2.
Tervezőgrafika tervezéselmélet
62 óra/62 óra
Folyamatosan alkalmazza és bővíti grafika szakelméleti, tervezés-módszertani
tudását
A grafikai műfajok tervezésmódszertani szabályait ismeri, munkájában alkalmazza
Betűtörténeti, betűelméleti, betűalkalmazási ismereteit folyamatosan fejleszti és
használja
Tipográfiai, kiadványszerkesztési szabályokat ismeri, munkájában alkalmazza
Alkalmazott grafikai szakelmélet: színtan, fénytan, formatan, alaktan, stílusismeret,
kompozíciós szabályok, képi és szöveges elemek kapcsolatrendszere
Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok, nyomtatványtípusok, kreatív
alkalmazások, autonóm betűképek kialakítása
A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete, alkalmazása
Különböző alkalmazott grafikai műfajok tervezéselméleti módszertana
Általános nyomdaipar, a papírgyártás technológiái, papírfajták
Nyomdai előkészítés szabályrendszerei, gyakorlata
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
szemléltetés
magyarázat
kiselőadás

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

4.
5.

elbeszélés
kooperatív tanulás

x

x
x

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
12. Tervezőgrafikai technológiai gyakorlat tantárgy

78 óra/78 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A médiatechnológia és a médisokszorosítás gyakorlatának ismerete és alkalmazása.

12.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

12.3.
Témakörök
12.3.1.
Médiatechnológiai gyakorlat
31 óra/31 óra
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Az ofszet-, a digitális-, a magas-, a sík- és a mélynyomtatás, a fólia- és
dombornyomtatás, a szitanyomtatás, a nyomtatás utáni munkaműveletek, speciális
nyomdai előkészítés
Digitális technológiai, nyomtatástechnológiai, grafikai munka végzéséhez szükséges
hardware és software ismereteit folyamatosan frissíti és használja
Minőségi követelmények, minőségbiztosítás
12.3.2.
Médiasokszorosítási gyakorlat
47 óra/47 óra
Nyomtatók, szkennerek, levilágítók, digitális nyomógépek
Vektorgrafikus, pixelgrafikus és kiadványszerkesztő programokat alkalmaz
Online megjelenésekhez és mozgóképes tartalmak létrehozására alkalmas
programokat használ
Professzionális grafikai tervező, kép- és kiadvány és webszerkesztő programok
ismerete
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem, Digitális labor
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
kooperatív tanulás
szemléltetés
magyarázat
házi feladat
projekt

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
x
x
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
x
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
x
Technológiai minták elemzése
x
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
közvetlen irányítással

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
13. Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat tantárgy

217 óra/217 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tipográfiai tervezés és a tervezőgrafika műfajainak és médiumainak ismerete és
tervezési gyakorlat megszerzése.
13.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

13.3.
Témakörök
13.3.1.
Tipográfiai tervezés
93 óra/93 óra
Betűtörténeti, betűelméleti, betűalkalmazási ismereteit folyamatosan fejleszti és
használja
Tipográfiai, kiadványszerkesztési szabályokat ismeri, munkájában alkalmazza
Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok, nyomtatványtípusok, kreatív
alkalmazások, autonóm betűképek kialakítása
Betűismeret: betűanatómia, betűcsaládok, betűváltozatok, betűtörténet
A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete, alkalmazása
13.3.2.
Tervezőgrafikai munka végzése
62 óra/62 óra
Információ- és anyaggyűjtést végez, terveket, vázlatokat, költségvetést készít
Az információgyűjtés menete, formái
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív
tervek készítése
Reklámozási, hirdetési és marketing alapfogalmak, alkalmazások
Képek és illusztrációk felhasználási területei a különböző kiadványokban
A terveket a végfelhasználás technikai követelményei szerint előkészíti
Prezentál, archivál, a felhasználáskész grafikai anyagot leadja
13.3.3.
Tervezőgrafikai műfajok és médiumok
62 óra/62 óra
Emblémákat, szimbólumokat, piktogramokat, grafikai arculatot hoz létre
Különböző kiadványok, hirdetések grafikai tervét készíti el
Plakátok grafikai tervét készíti el
Termékarculatok, csomagolások grafikai tervét készíti el
Reklámkampányokhoz grafikai tartalmakat hoz létre
Infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat hoz létre
Online, interaktív és mozgóképes megjelenésekhez grafikai tartalmakat hoz létre
Illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs, kollázs, fotó, applikációk

13.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kooperatív tanulás
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
x
x
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz kiegészítés
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11887-16 azonosító számú
Kulturális programok és projektek szervezése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi,
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi követelményeket

x

x

Közreműködik projektpályázatok
elkészítésében

x

x

Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt
szervezetének kialakításához

x

x

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének,
a partneri kapcsolattartás menetének és a
jelentéskészítés rendjének megalkotásában

x

x

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs
feladatokat, kezeli a projektre vonatkozó
elektronikus pályázati rendszert

x

x

Részt vesz a projekt terv szerinti
megvalósításában, különös tekintettel az idő- és
költségelőirányzatokra, valamint a
projekttermék minőségi jellemzőire

x

x

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló
tevékenységek kivitelezését, illetve a
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat

x

x

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az
előrehaladás nyomon követésében a tervtől
való eltérés vizsgálatában

x

x

Közreműködik a projekt lezárásában, a
projekttermék átadásában, a projekttevékenység dokumentálásában

x

x

Rendezvényszervezés
gyakorlata

x

Rendezvényszervezés

Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlat

FELADATOK
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb
szervezetekkel
Kampányokat szervez

Projekttervezés és
projektmenedzsment

A 11887-16 azonosító számú Kulturális programok és projektek szervezése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A rendezvények típusai
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei
Szervezők és közreműködők, koordináció
Rendezvény költségvetési terve
Rendezvény forgatókönyve
Közönségkapcsolati feladatok

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai
Rendezvény értékelése
Kampányszervezés
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv
Projekt és projektszervezet
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés,
tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés,
költségvetés, kommunikációs és minőségterv,
monitoring és kontrollterv
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-,
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs
menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Főbb hazai és európai uniós alapok,
alapkezelők

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
x
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
x
Jelentéskészítés
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Pontosság
x
Rugalmasság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
Kreativitás, ötletgazdagság
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

14. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy

54 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen
közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és
mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje
meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nem kapcsolódik, alapozó tárgy
14.3.
14.3.1.
-

Témakörök
A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment
A projekt és jellemzői
Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)
Projekt és projektszervezet
Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai
Információgyűjtés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata

16 óra/… óra

14.3.2.
Programozás, azonosítás, tervezés
20 óra/… óra
Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások
Igényfelmérés, megvalósíthatóság
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv,
monitoring és kontrollterv
„Kritikus út”
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Projekttervek jóváhagyása
Nyilvántartás
14.3.3.
Megvalósítás és kontroll
6 óra/… óra
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
Információgyűjtés
14.3.4.
Értékelés és zárás
Nyomon követési eljárások

6 óra/… óra

Eltérések elemzése
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok,
jelentéskészítés
14.3.5.
Pályázatírás
A pályázatírás elméleti alapjai, uniós és hazai források

6 óra/… óra

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

14.4.

14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.
5.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés

6.

projekt

7.
8.
9.

kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

10.

házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály
x
számítógép, projektor
x
számítógép, projektor

számítógép, projektor
számítógép, projektor,
szoftverek, internet

x
x

számítógép, projektor,
szoftverek, internet

x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

x

x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x
x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x

x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

3.
3.1.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése

3.2.
4.
4.1.

rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése

x

x

4.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

x

x

4.3.

Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

x

x

x

2.5.
2.6.
2.7.

4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

x
x

x

x

x

x
Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet
Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x
x
x
x

x

x

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy

18 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással
összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és

adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati
rendszert.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy
során elsajátított kompetenciákra.
15.3.
Témakörök
15.3.1.
A projekttervezés gyakorlata
6 óra/… óra
Az igényfelmérés módszerei
A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, iratés szerződésminták értelmezése és kitöltése
Projekttervezés
Célkitűzés (célfa, problémafa)
Tevékenységdiagram
Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix
Időrendi ütemezés (Gantt)
Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés)
Kommunikációs és minőségterv
Monitoring és kontrollterv dokumentumai
„Kritikus út” kiszámítása
Kockázatelemzés módszerei
15.3.2.
A projektmenedzsment gyakorlata
6 óra/… óra
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment) dokumentumai
Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata
Szerződéskötés mintadokumentumai
Információgyűjtés és rendszerezés
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, iratés szerződésminták
15.3.3.
Pályázatírás
Hazai és uniós pályázatok rendszere
Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai
A pályázatírás módszertana

3 óra/… óra

15.3.4.
A projektet támogató szoftverek használata
3 óra/… óra
A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftverek használata
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
15.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

3.

megbeszélés

4.
5.

vita
szemléltetés

6.

projekt

7.

kooperatív tanulás

8.

szimuláció

9.

szerepjáték

10.

házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály
számítógép, projektor,
x
internet, szoftverek
x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, nyomtató,
internet

Számítógép, nyomtató

Számítógép, nyomtató,
fénymásoló

2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
16. Rendezvényszervezés tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit,
módszereit, sajátítsák el a rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak
képessé kisrendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a
marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kisrendezvény
megvalósítása céljából indított kampány megszervezésére.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Magyar nyelv és irodalom, valamint a Programszervezés és
projektmenedzsment tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra
épül.
16.3.
Témakörök
16.3.1.
Rendezvénytípusok és feltételek

10 óra/… óra

A rendezvények típusai, a kisrendezvények feltételei
Konfliktuskezelői technikák
16.3.2.
Jogi alapok
6 óra/… óra
A rendezvényszervezés jogi alapjai: Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek, szerződések jogi alapjai
16.3.3.
Rendezvényi költségvetés és forgatókönyvkészítés
Rendezvények költségei, Költségvetés készítése,
A forgatókönyv

10 óra/… óra

16.3.4.
Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció
A közönségkapcsolati munka alapjai,
a marketing alapjai
Médiakapcsolatok kialakítása, kampányszervezés

10 óra/… óra

16.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály
számítógép, projektor,
x
internet
számítógép, projektor,
x
x
internet
x
x
x
x
x

x

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján

x
x

x

x
x

Számítógép, nyomtató

x

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
17. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy

31 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait,
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül,
valamint a Rendezvényszervezés ismereteire.
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Forgatókönyvírás
Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése.
A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés)
Táblázatkészítés
17.3.2.
Költségvetés készítése
A rendezvény tervezése, forrásai.
Költségvetés készítése gyakorlatban

16 óra/… óra

5 óra/… óra

17.3.3.
Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata
A közönségkapcsolati munka módszerei
A marketingkommunikáció gyakorlata
Kampányszervezés gyakorlata

10 óra/… óra

17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Számítógép terem
Gyakorlati helyszín
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

kiselőadás

x

3.

megbeszélés

x

4.

Vita

x

5.

szemléltetés

6.

házi feladat

x

7.

projekt

x

x
x
x

x

x

8.
9.
10.

kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

x
x
x

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x
x
x
x
x

x

x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
12045-16 azonosító számú
Képző- és iparművészeti alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Szakmai projekt
gyakorlat

A 12045-16 azonosító számú Képző- és iparművészeti alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Részt vesz képző- és iparművészeti események szervezésében és dokumentálásában
Részt vesz a művészeti események marketing- és PR tevékenységének szervezésében
Közreműködik művészeti események arculatának tervezésében
WEB-felületek és közösségi oldalak tartalmát szerkeszti
Szakmai portfóliót készít
Prezentációt készít
Prezentációval bemutatja szakmai múltját, elképzeléseit, terveit
Prezentációhoz, kiadványokhoz tipográfiai és vizuális tervet készít
SZAKMAI ISMERETEK
A képző- és iparművészeti események, rendezvények speciális szervezési ismeretei
Kommunikációs felületek tervezése, szerkesztése, terjesztése
Képző- és iparművészeti műtárgyak kezelése, installálása
Képző- és iparművészeti műtárgyak dokumentálása, prezentálása, közzététele
Képző- és iparművészeti alkotói műhelykörnyezet ismerete (műterem, műhely, művésztelep, stb)
Szervezők és közreműködők koordinációja
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
Jogszabály-alkalmazás készsége
Verbális és nonverbális kommunikáció
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Rugalmasság
Elhivatottság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

18. Szakmai projekt gyakorlat tantárgy

242 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a Képző- és iparművészeti program- és projektszervező szakma szakirányú
gyakorlati ismereteinek elsajátítását célozza. A szakmai gyakorlati munka során fellépő
különböző szervezési és kivitelezés-szervezési feladatok elvégzésére szolgál. A
feladatprofil a szakmai munka dokumentálását és menedzselését, valamint a
munkadarabok tervezési munkálataitól a kiállítási, publikálási és értékesítési feladatáig
terjed. A tanuló elsajátítja az önálló projektgondolkodás alapjait a tervezéstől a kész
munka utóéletének gondozásáig
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika, szakmai idegen nyelv, szakmai főtárgy gyakorlata
18.3.
Témakörök
18.3.1.
Szakmai projektek kivitelezése
139 óra/… óra
A képző- és iparművészeti események, rendezvények speciális szervezési
ismereteinek gyakorlati elsajátítása a tervezéstől a konkrét kivitelezésig
Saját, és mások munkáinak bemutatásához kapcsolódó események online és
hagyományos kommunikációs felületeit megtervezi, tartalomszerkesztéssel
támogatja
Folyamatosan dokumentálja szakmai tevékenységét, valamint alkalmassá válik arra,
hogy mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos
projektjeiről, eseményeiről prezentációt készít, és prezentál
Megismeri és használja a képző- és iparművészeti munkák műhelykörnyezetét
18.3.2.
Dokumentáció, prezentáció gyakorlat, műtárgyak kezelése 103 óra/… óra
Folyamatosan dokumentálja szakmai tevékenységét, valamint alkalmassá válik arra,
hogy mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos
projektjeiről, eseményeiről prezentációt készít, és prezentál
Saját és mások műtárgyainak szakszerű tárolása, csomagolása, szállítása,
kiállításokon történő bemutatásának módja, szakszerű installálás és kiállítás bontás
A művek kiállításával kapcsolatos dokumentumok kezelése, műtárgyjegyzék,
műleírás, biztosítás
18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmai műhely, műterem, informatika terem, kiállító tér
18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

3.
4.
5.
6.

vita
szemléltetés
projektmunka
kooperatív tanulás

x
x
x

x
x
x
x

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
7.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Szolgáltatási tevékenységek körében

7.1.
7.2.

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 60 óra
11. évfolyamot követően 60 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Megismerkedik a feladattal, kutatásokat, anyaggyűjtést végez
Szakmai munkájában rajzi, festészeti, fotográfiai munkát végez
A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Vektorgrafikus, pixelgrafikus és kiadványszerkesztő programokat alkalmaz
Folyamatosan elmélyíti grafika szakelméleti, tervezés-módszertani tudását
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 80 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Megismerkedik a feladattal, kutatásokat, anyaggyűjtést végez
Szakmai munkájában rajzi, festészeti, fotográfiai munkát végez
Vektorgrafikus, pixelgrafikus és kiadványszerkesztő programokat alkalmaz
Folyamatosan elmélyíti grafika szakelméleti, tervezés-módszertani tudását
Különböző grafikai terveket készít
Prezentál, archivál, grafikai anyagot szakszerűen lead

X.
Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata
minden ágazat esetében

Tantárgyak

1/13.
évf.

2/14.
évf.

Szakmai idegen nyelv
Érettségire épülő
szakképesítés órakerete
Rendelkezésre álló
órakeret/hét
Tanítási hetek száma

4

4

1/13-2/14. évf.
óraszám
összesen
268

31

31

2077

35

35

36

31

1260

1085

Éves összes óraszám

2345

A 2016. 09.01. bevezetésre kerülő szakgimnáziumi keretháló kiegészítése

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
ágazathoz tartozó
54 211 05
KERÁMIAMŰVES
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a(z) 54 211 05 számú, Kerámiaműves megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 05
Szakképesítés megnevezése: Kerámiaműves
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolyamot
követően 60 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén a nyolcadik évfolyam
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két
évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
11 óra/hét
12 óra/hét
10 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
396 óra/év
432 óra/év
60 óra
360 óra/év
60 óra
310 óra/év
961 óra/év
2579 óra

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11.
évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző
iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év
80 óra
961 óra/év
2157 óra

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és
ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott
óraszámok közötti eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok
oszthatósága miatt keletkezik!)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően,
ha a művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít
fel, a szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza
követelményeinek teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a
tanuló heti óraszáma legfeljebb negyven óra.
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára
történő kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza.

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

A szakgimnáziumi képzésre
vonatkozóan:

Összesen

10.

11.

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

4

7

2,5

9,5

3

7

3

7

12

19

9

22

12

19

60
Összesen

11

ögy

heti
óraszám

2/14.

heti
óraszám

ögy

heti
óraszám

12.

60

12

ögy

heti
óraszám

80

10

10

31,0

31,0

31,0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2

2

10586-12
Művészetelmélet és ábrázolás
10588-16
Tervezés és technológia
10589-16 Kortárs szakmai
környezet
10636-16
Kerámia-porcelán
előtanulmányok

Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás
gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat

1

1
3

1

1
2

1

2
1

2
2

4
8

1

2
8

8

4

3

3

Kortárs művészettörténet

Szakmaelméleti ismeretek 1
Szakmai ábrázolási
gyakorlat
Kerámia-porcelán szakmai
11104-16
ismeret
Kerámia-porcelán tárgykészítés
Digitális prezentáció

1

3
2

3
0,5

1

2

3
2

2

1

0,5

0,5

0,5
3

2

2

1

0,5

0,5

A kerámiaporcelánkészítés
gyakorlata
Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
11887-16 Kulturális programok projektmenedzsment
gyakorlata
és projektek szervezése
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés
gyakorlata
12045-16 Képző- és
Szakmai projekt gyakorlat
iparművészeti alapismeretek

3
1

3

3

6

9

6

0,5
0,5
1
1
1

2

2

1

1

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)

108

11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10586-12
Művészetelmélet
és ábrázolás

Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.

gy

ögy

216

72

252
324

60

e

gy

ögy

72

180
252

60

e

gy

60

157
217

öt évfolyamos képzés egészében: 684 óra (31,9 %)

5/13.

e

gy

372 589
961
1498

381

1117

1/13.

e

324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

792
1116

ögy

80

e

gy

372 588
961
2157

696 óra (32,3%)

2579

öt évfolyamos képzés egészében: 1514 óra (68,1%)
0

gy

2/14.

A szakképzés összes óraszáma

e

12.

A szakképzés összes óraszáma

gy

324

A fő
szakképesítésre
vonatkozó: Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)

11.

Fő szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

e

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés
összes óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

1460 óra (67,7%)
0

0

0

0

0

0

0

15

0

15

0

0

15

0

15

0

3

3

0

0

3

0

3

0
0
0
0

4
4
4
62

4
4
4
62

0
0
0
0

0
0
0
0

4
4
4
62

0
0
0
0

4
4
4
62

0

0

0

Nyelvtani rendszerezés 1

0

6

6

0

0

6

0

6

Nyelvtani rendszerezés 2

0

8

8

0

0

8

0

8

Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Művészettörténet

0
0
139

24
24
62

24
24
201

0
0
144

0
0
0

24
24
62

0
0
0

24
24
206

A művészetek története
a 19. századig
A művészetek története
a 20. században

36
36

0

36
36

0

36
36

0

31
31

0

0

139

0

139

0

139

144

0

0

0

144

0

62

62

0

0

62

0

62

Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

0

10636-16 Kerámia-porcelán előtanulmányok

10589-16 Kortárs
szakmai környezet

10588-16 Tervezés
és technológia

A látvány utáni
térábrázolás és
formaképzés alapjai
Emberábrázolás alapjai
Ember és tér
Térábrázolási rendszerek
Anyagismeret
Szaktörténet és
anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Tervezés és kivitelezés
gyakorlat
Kortárs
művészettörténet

108

0

72

0

72

0

62

72
72
72
36

36
0

36
0

36

0

36
108

0

36

0

36
0

0

62
31

0

31
0

0

0

0

314

248

562

0

288

0

248

536

72

93

165

0

72

0

93

165

72
134
36
139

93
62

165
196
36
139

0
0
144

72
108
36
0

0
0
0
0

93
62
0
0

165
170
36
144

139

144

0

0

0

144

108

0

108

0

0

108

108

0

108

0

0

108

93

0

0

93

0

93

0

139

0

0

0

139
0

108
0

314

108

0

108

0

0

108
0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

0

Képző- és iparművészet
a XX. században

0

62

62

0

0

62

0

62

Kiállítás és kulturális
események látogatása,
elemzése

0

31

31

0

0

31

0

31

114

36

0

62

16

114

67

36

0

31

0

67

41

0

0

25

16

41

6

0

0

6

0

6

93

93

0

0

93

93

31

31

0

0

31

31

62

62

0

0

62

62

Szakmaelméleti
ismeretek

36

A kerámia -porcelán
tárgykészítés történeti és
technikai megközelítése

36

0

0

0

0

0

0

0

36

0

36

62

36

31

A szakmai prezentációk
formai követelményei

0

25

A fogyasztóvédelem
célja

0

6

Szakmai ábrázolási
gyakorlat
Tárgyábrázolás
Ember és környezetének
ábrázolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

0

11104-16 Kerámia-porcelán tárgykészítés

Kerámia-porcelán
szakmai ismeret
Kerámia-porcelán
történet
Kerámia technológia
Digitális prezentáció
Digitális prezentáció
A kerámiaporcelánkészítés
gyakorlata

0

0

0

72

0

0

0

72

72

0

72

62

31

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

0

108

0

0

0
0
0

93

309

Tervezési-kivitelezési
alapok –
edénymásolatok
készítése

36

36

Kézműves technikákkal
készített tárgyak
tervezése és kivitelezése

72

72

31

Sokszorosító
eljárásokkal készített
kerámia tárgyak
tervezése és kivitelezése

108

Építészetben
alkalmazható,
sokszorosítható vagy
egyedi tárgyak tervezése
és kivitelezése
11887-16 Kulturális programok
és projektek szervezése

0

0

0

0

309

62
16
16

31
15
15

0

186

165

0

72

72

0

72

93
31
31

0
0
0

0
0
0

495

324

62

31

165
72

62
16
16

31
15
15

93
31
31

0

186

510

36

0

36

0

0

36

62

134

0

72

0

62

134

139

62

201

0

144

0

62

206

62

62

62

124

72

0

62

134

0

54

0

54

0

0

0

0

0

Projekttervezés és
projektmenedzsment

36

A projekt jellemzői,
projektciklus
menedzsment

16

16

16

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

6
6
6

6
6
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Programozás,
azonosítás, tervezés
Megvalósítás és kontroll
Értékelés és zárás
Pályázatírás

0

18

6
6
6

0

0

0

0

54

0

0

Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata

18
0

0

0

Projekttervezés
gyakorlat
Projektmenedzsment
gyakorlat
Pályázatírás
Projektszoftverek
Rendezvényszervezés
Rendezvénytípusok és
feltételek
Jogi alapok

0

0

0

18

0

0

0

0

0

12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek

Szakmai projektek
kivitelezése
Dokumentáció,
prezentáció gyakorlat
Műtárgyak kezelése

0

36
36

0

18

0

0

18

0

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

3
3
0

3
3
36

3
3
36

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

36

0

0

72

0

36

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

Közönségkapcsolat és
kampányszervezés
Szakmai projekt
gyakorlat

0

6

Rendezvényi
költségvetés és
forgatókönyv
Közönségkapcsolat és
marketingkommunikáció
Rendezvényszervezés
gyakorlata
Forgatókönyvírás
Költségvetés készítés
gyakorlata

0

0

0

72

31

31

0

31

31

16

16

16

0

0

0

0

0

5

5

5

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

31

242

242

0

0

0

0

0

242

0

0

0

0

0

36

36

16

124

139

0

0

0

0

0

0

36

15

51

51

0

0

0

0

0

36

0

67

52

0

0

0

0

0

31

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
3 óra/3 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
6 óra/6 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven
sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas
lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről.
Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta
kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik
a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás
során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával
olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá
válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni,
illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.

2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében

4.1.
4.2.
4.3.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10586-12 azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

Művészettörténet

A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai
és szakmai orientációs előtanulmányokat
folytat

x

Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit
rajzi vagy plasztikus formában jeleníti meg

x

Folyamatosan felhasználja, bővíti
művészettörténeti, népművészeti és
művészetelméleti ismereteit

x

SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai egyes
időszakok szellemiségébe ágyazottan
Művészeti irányzatok a XX.században
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az
egyetemes művészettörténet emlékanyagának
lelőhelyei
Időszaki kiállítások
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-,
stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés)
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A magyar népművészet
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és
környezetbe illesztése
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek
felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése,
kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok
megjelenítése, azok felépítése, arányai,
mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet
megjelenítése

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs,
kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test
stb. – kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi
figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy
installáció készítési folyamat
Az elkészült munkák bemutatásra való
előkészítése és kiállítása

x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások
elemzése, értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festés, mintázás,
térkonstrukciók kialakítása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
x
x

x

x

x

x

x

x

3. Művészettörténet tantárgy

201 óra/206 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

3.1. A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél
nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb
választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé
váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek megszerzésén
keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a művészeti környezet
önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának
önálló, szakszerű értékelését
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, Stílustan és szaktörténet
3.3. Témakörök
3.3.1.
A művészetek története a 19. századig
139 óra/144 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a hazai
és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre
lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai

3.3.2.
A művészetek története a 20. században
62 óra/62 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges
előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi
műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a XX. században
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

x
x
x
x

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Rajz, festés, mintázás gyakorlat tantárgy

562 óra/536 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét,
szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a tanuló
kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes önértékelésre
nevel.
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Művészetek, Ábrázoló geometria
4.3. Témakörök
4.3.1.
A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
165 óra/165 óra
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre
épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és
modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és társítása a
szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
4.3.2.
Emberábrázolás alapjai
165 óra/165 óra
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése" a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
4.3.3.
Ember és tér
196 óra/170 óra
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek
továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó egyénre
jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
4.3.4.
Térábrázolási rendszerek
36 óra/36 óra
A témakör tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.

A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
síkmértan – síkmértani szerkesztések,
térgeometriai alapok
Monge-féle vetületi ábrázolás
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében

5.1.

Műveletek gyakorlása

x

x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10588-16 azonosító számú
Tervezés és technológia
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Anyagismeret

Tervezés és gyakorlat

A 10588-16 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a
tervezési munkájában
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt
keres a munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális
modellt készít
Manuális eszközökkel prezentációt készít
Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
dokumentál, archivál és prezentációt készít,
bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést
készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a
portfolióját
Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz
részt
Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét
Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai
feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához
szükséges eszközrendszert
Alkalmazza szakmája legfontosabb
alapanyagait, és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét
szakma i feladataiban alkalmazza
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

A probléma vagy feladat meghatározásának
módjai, menete

x

x

Motívumkeresés, gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel

x

Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,
összeállítása

x

Tanulmányrajzok alapján, vizuális
memóriájára, belső látására támaszkodva
kreatív tervek készítése

x

A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó
ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő
anyagok megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használata (pl. magyarázó, közlő
rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának,
működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási,
alkalmazási módjai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű
használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű
felhasználása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség
Önállóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

5. Anyagismeret tantárgy

139 óra/144 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti ismereteinek
elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az anyag
és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A szakmában használatos alap- és segédanyagok, eszközök fajtái, tulajdonságai,
alkalmazási lehetőségei, az alkalmazás szabályai
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1.
Szaktörténet és anyagismeret

139 óra/144 óra

Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások és technológiák elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet viszonya, határterületeik
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kooperatív tanulás
megbeszélés
magyarázat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Tervezés és gyakorlat tantárgy

108 óra/108 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségei,
szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési
feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati
előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
6.3. Témakörök
6.3.1.
Tervezés és kivitelezés gyakorlat

108 óra/108 óra

Anyagismeret:
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
Eszközismeret:
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való előkészítésük,
karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
Tervezés:
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
Anyag- és eszközhasználat:
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban

Műhely- és műteremhasználat:
Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan
munkavégzéshez
Kivitelezés:
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
megbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
x
x
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
x
x
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
x
Technológiai minták elemzése
x
x
Geometriai mérési gyakorlat
x
x
Anyagminták azonosítása
x
x
Tárgyminták azonosítása
x
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10589-16 azonosító számú
Kortárs szakmai környezet
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Kortárs
művészettörténet

A 10589-16 azonosító számú Kortárs szakmai környezet megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs művészettörténeti és szaktörténeti ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától napjainkig
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése
Stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai munkában
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7. Kortárs művészettörténet tantárgy

93 óra/93 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
7.3. Témakörök
7.3.1.
Képző- és iparművészet a XX. században
62 óra/62 óra
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
7.3.2.
Kiállítás és kulturális események látogatása, elemzése
31 óra/31 óra
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műterem látogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kiállítás látogatás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban

x

x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10636-16 azonosító számú

Kerámia-porcelán előtanulmányok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Szakmaelméleti
ismeretek

Szakmai ábrázolási
gyakorlat

A 10636-16 azonosító számú Kerámia-porcelán előtanulmányok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

FELADATOK
Kerámia-porcelán szakmai feladataihoz célzott
rajzi, festészeti, plasztikai előtanulmányokat
folytat
Fejleszti szakma-specifikus ábrázolási
technikáit
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs
művészettörténeti és szaktörténeti ismereteit
Tájékozódik a szakma legújabb törekvéseiről
A vállalkozás jogkövető működése érdekében
ismeri és alkalmazza a fogyasztóvédelmi
előírásokat.

x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó
ábrázolási formák, tervvázlatok, átlényegítés,
absztrakció
Kerámia-porcelán tervezési feladatokhoz
kapcsolódó rajzi, plasztikai tanulmányok
A kerámia-porcelántárgyak manuális és/vagy
digitális tervkészítési folyamata, módszerei
Minták, jelek, szimbólumok megismerése,
létrehozása manuális és digitális technikákkal
Művészettörténeti és szakmai tendenciák a
modernizmustól napjainkig
A különböző korok és kultúrák kerámiaporcelán művészete
A művészet- és szakmatörténet legújabb
irányzatai - A szaktörténet meghatározó
műhelyei, alkotói
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
A művek, tárgyak korba és környezetbe
illesztése, stíluselemzése
A műalkotások önálló értelmezése, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei
A képzéshez illeszkedő hazai és európai uniós
fogyasztóvédelmi előírások
Informatikai, tipográfiai alapismeretek
Kép és szöveg együttes megjelenítése
Plasztika és szöveg együttes megjelenítése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Látvány utáni ábrázolás és a tervezési folyamat
vizuális megjelenítése

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

Szakmai információs készség
Kerámia-porcelán tervek, vázlatok, szakmai
ajánlatok készítése
A művészettörténeti korok, műalkotások
elemzése, értelmezése

x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
Kezdeményezőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

8. Szakmaelméleti ismeretek tantárgy

114 óra/114 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai környezetük folyamatos önálló megismerésére,
elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására. A tanulói szakmai tervek, munkák
megjelenítése.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatikai, művészettörténeti ismeretek, ábrázolási gyakorlat
8.3. Témakörök
8.3.1.
A kerámia –porcelán tárgykészítés történeti-technikai megközelítése 67 óra/67 óra
- egyén, közösség és kultúra viszonya a kerámia-porcelánkészítés történetében
- egyedi képzőművészeti és sorozatban készült funkcionális kerámia és
porcelántárgyak történeti, technikai és esztétikai ismeretei
- A manuális és digitális technikák alkalmazási lehetőségei a tervezés és prezentáció
különböző fázisaiban
8.3.2.
A szakmai prezentációk formai követelményei
41 óra/41 óra
- minták, szimbólumok, monogramok alkalmazási lehetőségei a kerámia-porcelán
tárgyakon
- vázlatok, tervek készítése különböző manuális technikákkal
- a grafikai programok használatának alapjai
- A tipográfia szabályos és kreatív alkalmazása sík- és plasztikus felületeken
8.3.3.
A fogyasztóvédelem célja
Az Európai uniós célok és követelmények alkalmazása

6 óra/6 óra

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita

5.

szemléltetés

6.

projekt

7.

házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport
x

osztály
x

x
x

x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép és perifériái

x

Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok, katalógusok
Számítógép és perifériái

x
x

x

Szakmai folyóiratok, katalógusok

8.

kiállítás látogatás

x

x

Digitális fényképezőgépek

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

prezentációs eszközök

számítógépes
munkaállomások
számítógépes
munkaállomások

manuális és digitális
ábrázoló-megjelenítő
eszközök

3.1.

rajz értelmezése

x

3.2.

rajz készítése leírásból

x

3.3.

rajz készítés tárgyról

x

x

manuális és digitális
ábrázoló-megjelenítő
eszközök

3.4.

rajz kiegészítés

x

x

manuális és digitális
ábrázoló-megjelenítő
eszközök

3.5.
3.6.
4.

rajz elemzés, hibakeresés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló

x
x

4.1.
4.2.
4.3.

x
x
x

x

manuális és digitális
ábrázoló-megjelenítő
eszközök

x

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése

x

x

számítógépes
munkaállomások

x
x

x
x

x
x

x

x
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
9. Szakmai ábrázolási gyakorlat tantárgy

93 óra/93 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók képesek legyenek szabadkézi vázlatokat,
rajzokat készíteni az előkészítés különböző fázisaiban. Tudjanak vázlatokat készíteni a
helyszín felmérésekor, tapasztalataikat rögzíteni a megközelítési és rálátási viszonyokról,
szabadkézi vázlatokat készíteni elképzeléseikről és méretarányos látványtervet készíteni
az elkészítendő munkáról. Ismerjék a különböző megjelenési technikákat, legyenek
képesek az adott témához a legmegfelelőbbet kiválasztani. A tantárgy tanításának
feladata a tanulók ábrázolási képességeinek továbbfejlesztése, az alapozó szakasz
ismereteinek megerősítése és folytatása.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1.
Tárgyábrázolás
31 óra/31 óra
- szabadkézi stúdiumok készítése
- a fény-árnyék viszonyok megjelenítése
– ábrázolás a rajz és festés, vagy mintázás különböző technikáival
– grafikai felületek megjelenítése különböző eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.)
- színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, ecolin, színes tus, olaj-pasztell
használatával
- plasztikai tanulmányok készítése mintázással
- színtani fogalmak ismertetése (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és testszínek,
színkontrasztok, a festékek színnevei)
- természeti tárgyak ábrázolása különböző manuális grafikai megoldásokkal
- vázlatok, szerkezeti rajzok, kommunikációs ábrák készítése

9.3.2.
Ember és környezet ábrázolása
62 óra/62 óra
- az emberi test megjelenítése (arányok, mozdulatok, szerkezet)
- az épített külső és belső környezet megjelenítése
- az épített külső és belső környezet megjelenítése
- a különféle formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak,
kifejező kapcsolatainak térbeli ábrázolása
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x
x

csoport
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11104-16 azonosító számú
Kerámia-porcelán tárgykészítés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A kerámia-porcelán
szakmai ismeret

Digitális prezentáció
A kerámiaporcelánkészítés
gyakorlata

A 11104-16 azonosító számú Kerámia-porcelán tárgykészítés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit
Szakmatörténeti ismereteit felhasználja a
tervezési munkájában
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait önállóan értelmezi, meghatározza a
tervezés célját
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt
keres a munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet, vagy 3D digitális
modellt készít
Manuális eszközökkel prezentációt készít
Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
dokumentál, archivál és prezentációt készít
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést
készít
Számítógépes programok használatával
kialakítja portfólióját
Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz
részt
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti ismereteit felhasználja a tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A tervezés gondolati- és munkafázisai
Motívumkeresés, tanulmányrajzok, vázlatok
készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,
összeállítása

x

Tanulmányrajzok alapján, vizuális
memóriájára, belső látására támaszkodva
kreatív tervek készítése
A célnak megfelelő anyagok megválasztása és
kreatív használata

x

x
x

x

Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használata (pl.: magyarázó, közlő
rajzon)
Szaktörténeti korszakok technikai és stiláris
sajátosságai
Meghatározó műhelyek, csoportok, alkotók a
szaktörténet különböző korszakaiban

x
x
x

A anyag- és technológiai ismeretek kreatív
felhasználási lehetőségei a tervezésben és
kivitelezésben

x

x

Szakműhely, műterem kialakításának,
működtetésének és fenntartásának
alapismeretei

x

x

x

x

x

x

Szakmai kivitelező eszközök használata
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási,
alkalmazási módjai
A technikai ismeretek szerepe a mű
létrehozásában vagy a tárgyformálásban

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
x
Szakrajz olvasása, értelmezése
Szakmai rajz készítése
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű
felhasználása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
x
Elhivatottság, elkötelezettség
x
Önállóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
x
Együttműködési készség
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémaelemzés, -feltárás
x
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

10. A kerámia-porcelán szakmai ismeret tantárgy

165 óra/165 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A szakképzés gyakorlati tapasztalatainak elsajátításával párhuzamosan, tanítsa meg
azokat az ismereteket, amelyek a szakmai munkák alapjául szolgáló technológiai
elméleti alapot és kulturális, szakmatörténeti bázist adják. A tanuló számára nyújtson
az adott szakma műveléséhez korszerű szakmai műveltséget, fejlessze művelődési
igényét, formálja esztétikai érzékét, ízlését.

10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

10.3.
Témakörök
10.3.1.
Kerámia-porcelán történet
72 óra/72 óra
A témakör részletes kifejtése Az őskori kerámia története
Az egyiptomi kerámia története
A mezopotámiai kerámia
Kréta-mükénéi kerámiák
Az ókori görög kerámia
Etruszk-római kerámia
Az iszlám kerámia
Az európai kerámia fejlődése a középkortól a XX. századig (olasz majolika,
francia fajansz, angol, német kőagyag, a kőedény és porcelánipar kialakulása)
A magyar kerámia fejlődése a középkortól a XX. Századig (a majolika, a kőedény
és a porcelánipar kialakulása)
A magyar népi és habán kerámia
A Távol-Kelet kerámiája: Kína, Japán és Korea
A dél-amerikai prekolumbiánus kerámia
10.3.2.
Kerámia technológia
93 óra/93 óra
A kerámiaműhely kézi szerszámainak, gépeinek és berendezéseinek, ismertetése és
bemutatása
A kerámia fogalma, tárgyköre, felosztása
Az agyagok keletkezése, összetétele, csoportosítása
Az agyagipar képlékeny, és nem képlékeny nyersanyagai
Az agyagok fizikai és kémiai tulajdonságai-képlékenység
Kerámiaipari termékek felosztása, jellemzése
A gipsz-(szerepe, jellemzése, eszközei), gipszmintakészítő szakmai ismeretek
A nyersárukészítés technikái
A száradás folyamata, szabályai, szárító berendezések
Kemencetörténet, kemencetípusok
Az égetés folyamata, oxidációs, redukciós égetések
Égetési hőfokmérés, pirométerek
A mázak fogalma, nyersanyagai
Mázkészítés, a mázak összetétele, fajtái, tulajdonságai, mázszámítások
Mázfelhordási technikák, mázhibák és javításuk
Máz alatti és máz feletti festékek, dekorációs eljárások
Foglalkozási ártalmak a kerámiaműhelyben

10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

11. Kerámia szakmai műhely
11.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.

Alkalmazott
oktatási módszer
neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport
x

magyarázat

2.

kiselőadás

3.

szemléltetés

x

4.

kooperatív tanulás

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és felszerelések

osztály
Prezentációs eszközök (diavetítő,
projektor)
Prezentációs eszközök (diavetítő,
projektor)
Prezentációs eszközök (diavetítő,
projektor)

11.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
x
Technológiai minták elemzése
x
x

5.3.
5.4.
9.
9.3.
9.4.

Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x

x

x

x

x

11.2.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
12. Digitális prezentáció tantárgy

31 óra/31 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

12.1.
A tantárgy tanításának célja
Ismerje meg a tervezői munka során a digitális képfeldolgozó eszközök lehetőségeit,
eszközhasználatának területeit. Ismerkedjen meg az új képalkotási formák helyével,
szerepével, felhasználhatóságával, esztétikumával, stílusformáló szerepével a modern
vizuális kultúrában. Ismerje meg a szakma specifikus jellegzetességeiket, gyakorlati
hátterüket, tudja alkalmazni, beilleszteni az alkotói folyamatba az elektronikus és
nyomtatott média területein. Ismerje fel a kortárs művészet alkotásaiban rejlő, a
tervezői szemlélethez kötődő alkotói értékeket. Látványterveit, formaterveit,
portfólióját a manuális és digitális eszközök segítségével az alkotói elképzelésnek
megfelelő formában tudja prezentálni. Ismerje a tipográfia alapvető szabályait, kreatív
felhasználási lehetőségeit, kép és szöveg viszonyait, a tervezési lehetőségek területeit.
12.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

12.3.
Témakörök
12.3.1.
Digitális prezentáció
31 óra/31 óra
A számítógép perifériáinak megismerése, alapvető kezelése, csatlakozási lehetőségek,
adattárolás, környezeti sajátosságok
A szakhoz kötődő adatgyűjtési lehetőségek, információhordozók megismerése
A szakhoz kötődő digitális képalkotó berendezések, eszközök működési elvének
ismerete
A szakhoz kötődő képfeldolgozó, képszerkesztő programok bemutatása
Pixelgrafikus programok működési elvének megismertetése
Pixelgrafikus program működésének gyakorlata feladatokon keresztül
Vektorgrafikus programok működési elvének megismertetése
Vektorgrafikus program működésének gyakorlata feladatokon keresztül
Digitális színkezelések, a szakhoz kötődő nyomdatechnikai ismeretek bemutatása
Képdigitalizálási technikák és további felhasználási lehetőségeik
Képformátumok, felbontások, átméretezések, színbeállítások alkalmazása
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok és lehetőségek ismerete
Szövegkezelési, elhelyezési lehetőségek ismerete
Prezentációs lehetőségek alkalmazása, portfólió összeállítás
13. A témakör részletes kifejtése

13.1.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Informatika terem
13.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.2.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

13.2.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
x

7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.

Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

13.3.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
14. A kerámia-porcelán tárgykészítés gyakorlata tantárgy

495 óra/510 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

14.1.
A tantárgy tanításának célja
Fejlessze az alkotó, kreatív gondolkodást, rendszerezze és közvetítse azokat az
alapozó és speciális ismereteket, melyek elsajátítása és begyakorlása után a tanulók
képesek lesznek a szakmai gyakorlat során előforduló feladatok megoldására,
különböző rendeltetésű kerámiatárgyak, tárgy együttesek készítésére egyedi és
sorozatgyártásban egyaránt.

14.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

14.3.
Témakörök
15. Tervezési-kivitelezési alapok –edénymásolatok készítése
15.1.1.
36 óra/36 óra
Őskori és ókori edények másolatának elkészítése, és az őskori, vagy ókori
edényforma- és motívumvilágának átírásával saját tervezésű edénycsalád készítése
A felrakás technikájának elsajátítása
Műhelyrajz készítése a kiválasztott, másolandó edényről
Az agyag zsugorodásának számítása
Mérési technikák elsajátítása a pontos, élethű másolatokhoz
Massza előkészítése agyaggyúrás
Hurkák készítése kézzel, majd hurkanyomóval
Felrakási, edényépítési gyakorlat
Kézi – vagy lábbal hajtható korongon a tárgy készítése
Karcolás, mint díszítő technikának az elsajátítása
Festékek előkészítése
Festés, mint díszítő technikának az elsajátítása
Zsenge égetés
Tervezési alapgyakorlatok
Saját forma- és motívumvilág fejlesztése
Különböző tervezési és rajzi technikák fejlesztése
Technikai alapismeretek bővítése

Az agyag tulajdonságainak, jellegének és az ebből következő alakítási lehetőségek
megismerése
Kézműves, dekorációs eljárások elsajátítása
Mázazási műveletek
16. Kézműves technikákkal készített tárgyak tervezése és kivitelezése
16.1.1.
134 óra/134 óra
Agyaglapokból edény/plasztika építése
Lábhajtású- vagy elektromos korongon használati tárgy készítése
Műhelyrajz elkészítése
Az agyagmassza átgyúrása
A nyers kerámiatárgy esztergálása, összeillesztése, tisztítása és retusálása
Dekoreljárások alkalmazása (plasztikus, sík díszítések)
Engobok készítése, engobozás
Szárítási műveletek
A félkész kerámia tárgy mázazása öntéssel, merítéssel vagy fújással
Kemence berakás
Mázas égetés végzése
Mázhibák javítása, szükség esetén újraégetése a kerámia tárgynak
17. Sokszorosító eljárásokkal készített kerámia tárgyak tervezése és kivitelezése
17.1.1.
201 óra/206 óra
Sokszorosító öntőformák és présformák készítése gipszből
Gipszkeverés, gipszöntés gyakorlata, lapok és egyszerű présformák öntése
Préselési gyakorlatok gipsz negatív formákból
Sokszorosító eljárással készített készlet tervezése és kivitelezése
Vázlat, látszatrajz, pontos műszaki rajz készítése
Gipszmodellezés, pozitív – negatív formák, öntőformák vagy be- rákorongoló formák
készítése
Esztergályozás gipszes korongon, ragasztott formarészek faragása
Nyersgyártás sokszorosító eljárásokkal (öntéssel vagy be- rákorongolással) gipsz
negatív formákba
Nyersáru ragasztási és retusálási gyakorlatok
Szárítási, égetési gyakorlatok
Mázkészítés tapasztalati képlet alapján
Különböző mázfelhordási technikák gyakorlása, szériatárgyakon: öntés, bemártás,
porlasztásos mázfelvitel
Mázas égetés végzése
Mázhibák javítása, szükség esetén újraégetése a kerámia tárgynak
Máz alatti és máz feletti dekoreljárások alkalmazása
17.1.2.
Építészetben alkalmazható, sokszorosítható vagy egyedi tárgyak
tervezése és kivitelezése
124 óra/124 óra
Építészeti környezetbe illő tárgytervezés
Szabadon választott tárgykészítési feladatok, speciális technikák, technológiák
megismerése, felhasználása
Tervek készítése, makettezés
A tárgyak építése, a formához illő technikával
Sokszorosítás esetén gipszsokszorosító negatívok készítése
Szárítás, égetés

Mázkísérletek és a mázazás
Mázas égetés
17.2.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
18. Kerámia szakműhely
18.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
18.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

1.

magyarázat

x

x

2.
3.
4.
5.
6.
7.

megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x
x
x

x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

18.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Vizsgálati tevékenységek körében

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

18.2.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11887-16 azonosító számú
Kulturális programok és projektek szervezése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb
szervezetekkel
Kampányokat szervez

x

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi,
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi követelményeket
Közreműködik projektpályázatok
elkészítésében

x

x

Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt
szervezetének kialakításához

x

x

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének,
a partneri kapcsolattartás menetének és a
jelentéskészítés rendjének megalkotásában

x

x

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs
feladatokat, kezeli a projektre vonatkozó
elektronikus pályázati rendszert

x

x

Részt vesz a projekt terv szerinti
megvalósításában, különös tekintettel az idő- és
költségelőirányzatokra, valamint a
projekttermék minőségi jellemzőire

x

x

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló
tevékenységek kivitelezését, illetve a
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat

x

x

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az
előrehaladás nyomon követésében a tervtől
való eltérés vizsgálatában

x

x

Közreműködik a projekt lezárásában, a
projekttermék átadásában, a projekttevékenység dokumentálásában

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A rendezvények típusai
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei
Szervezők és közreműködők, koordináció
Rendezvény költségvetési terve
Rendezvény forgatókönyve
Közönségkapcsolati feladatok

Rendezvényszervezés
gyakorlata

Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorla

Rendezvényszervezés

A 11887-16 azonosító számú Kulturális programok és projektek szervezése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai
Rendezvény értékelése
Kampányszervezés
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv
Projekt és projektszervezet
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés,
tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés,
költségvetés, kommunikációs és minőségterv,
monitoring és kontrollterv
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-,
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs
menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Főbb hazai és európai uniós alapok,
alapkezelők

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
x
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
x
Jelentéskészítés
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Pontosság
x
Rugalmasság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
Kreativitás, ötletgazdagság
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

19. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy

54 óra/0 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

19.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen
közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és
mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje
meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat.
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nem kapcsolódik, alapozó tárgy
19.3.
Témakörök
19.3.1.
A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment
A projekt és jellemzői
Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)
Projekt és projektszervezet
Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai
Információgyűjtés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata

16 óra/0 óra

19.3.2.
Programozás, azonosítás, tervezés
20 óra/0 óra
Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások
Igényfelmérés, megvalósíthatóság
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv,
monitoring és kontrollterv
„Kritikus út”
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Projekttervek jóváhagyása
Nyilvántartás
19.3.3.
Megvalósítás és kontroll
6 óra/0 óra
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment)
Projekt-monitoring
Nyomon követési eljárások
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
Információgyűjtés
19.3.4.
Értékelés és zárás
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése

6 óra/0 óra

Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok,
jelentéskészítés A témakör részletes kifejtése
19.3.5.
Pályázatírás
A pályázatírás elméleti alapjai, uniós és hazai források
19.4.

6 óra/0 óra

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

19.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x

osztály

1.
2.
3.
4.
5.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés

6.

projekt

x

x

7.
8.
9.

kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

x
x
x

x

10.

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor
számítógép, projektor

x

x

számítógép, projektor
számítógép, projektor,
szoftverek, internet

számítógép, projektor,
szoftverek, internet

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre

x
x

x
x

x

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében

x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
x

x

x

x

3.1.

rajz értelmezése

x

3.2.
4.

rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében

x

4.1.

Esetleírás készítése

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet
Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
x
x
x
x

x

x

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
20. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy

18 óra/0 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

20.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással
összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen
ellátni a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati
rendszert.
20.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy
során elsajátított kompetenciákra.
20.3.
Témakörök
20.3.1.
A projekttervezés gyakorlata
6 óra/0 óra
- Az igényfelmérés módszerei
- A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
- Projekttervezés
- Célkitűzés (célfa, problémafa)
- Tevékenységdiagram
- Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix
- Időrendi ütemezés (Gantt)
- Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés)
- Kommunikációs és minőségterv
- Monitoring és kontrollterv dokumentumai
-„Kritikus út” kiszámítása
- Kockázatelemzés módszerei
20.3.2.
A projektmenedzsment gyakorlata
6 óra/0 óra
- Nyilvántartás
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment) dokumentumai
- Projekt-monitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata
- Szerződéskötés mintadokumentumai
- Információgyűjtés és rendszerezés
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták
20.3.3.
Pályázatírás
- Hazai és uniós pályázatok rendszere
- Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai
- A pályázatírás módszertana

-

3 óra/0 óra

20.3.4.
A projektet támogató szoftverek használata
3 óra/0 óra
A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftverek használata
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése

20.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

20.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

1.

magyarázat

x

2.

kiselőadás

x

3.

megbeszélés

x

x

x

4.
5.

vita
szemléltetés

x
x

x
x

x
x

6.

projekt

x

x

x

7.

kooperatív tanulás

x

x

8.

szimuláció

x

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

9.

szerepjáték

x

10.

házi feladat

x

x

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

x
x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése

x
x
x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, nyomtató,
internet

Számítógép, nyomtató

Számítógép, nyomtató,
fénymásoló

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
21. Rendezvényszervezés tantárgy

36 óra/0 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

21.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető
ismereteit, módszereit, sajátítsák el a rendezvényszervezés meghatározó jogi
szabályozást, váljanak képessé kisrendezvények és kulturális programok
megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak
képessé egy kisrendezvény megvalósítása céljából indított kampány megszervezésére.
21.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Magyar nyelv és irodalom, valamint a Programszervezés és
projektmenedzsment tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra
épül.
21.3.
Témakörök
21.3.1.
Rendezvénytípusok és feltételek
A rendezvények típusai, a kisrendezvények feltételei
Konfliktuskezelői technikák

10 óra/0 óra

21.3.2.
Jogi alapok
6 óra/0 óra
A rendezvényszervezés jogi alapjai: Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek, szerződések jogi alapjai

-

21.3.3.
Rendezvényi költségvetés és forgatókönyv készítés
Rendezvények költségei,
Költségvetés készítése,
A forgatókönyv

21.3.4.
Közönségkapcsolat és marketing-kommunikáció
- A közönségkapcsolati munka alapjai,
- A marketing alapjai
- Médiakapcsolatok kialakítása,
- Kampányszervezés
21.4.

10 óra/0 óra

10 óra/0 óra

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

21.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

x

3.

megbeszélés

x

x

4.

vita

5.

házi feladat

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x
x

x

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x

x

x

x

x
x

Számítógép, nyomtató

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
22. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy

31 óra/0 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

22.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés
alapvető ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és
költségvetés készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a
marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
22.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül,
valamint a Rendezvényszervezés ismereteire.
22.3.
Témakörök

-

22.3.1.
Forgatókönyvírás
A Rendezvényszervezés gyakorlatban
Rendezvények tervezése
A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás-értékelés)
Táblázatkészítés

-

22.3.2.
Költségvetés készítése
A rendezvény tervezése, forrásai
Költségvetés készítése gyakorlatban

16 óra/0 óra

5 óra/0 óra

22.3.3.
Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata
- A közönségkapcsolati munka módszerei
- A marketingkommunikáció gyakorlata
- Kampányszervezés gyakorlata

10 óra/0 óra

22.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Számítógép terem
Gyakorlati helyszín
22.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázat

x

2.

kiselőadás

x

3.

megbeszélés

x

4.

Vita

x

5.

szemléltetés

6.

házi feladat

x

7.

projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

x

8.
9.
10.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x

x

x
x
x

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján

x
x
x
x
x

x
x
x

x

22.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
12045-16 azonosító számú
Képző- és iparművészeti alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Szakmai
projekt
gyakorlat

A 12045-16 azonosító számú Képző- és iparművészeti alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Részt vesz képző- és iparművészeti események szervezésében és
dokumentálásában
Részt vesz a művészeti események marketing- és PR tevékenységének
szervezésében
Közreműködik művészeti események arculatának tervezésében
WEB-felületek és közösségi oldalak tartalmát szerkeszti
Szakmai portfóliót készít
Prezentációt készít
Prezentációval bemutatja szakmai múltját, elképzeléseit, terveit
Prezentációhoz, kiadványokhoz tipográfiai és vizuális tervet készít
SZAKMAI ISMERETEK
A képző- és iparművészeti események, rendezvények speciális szervezési
ismeretei
Kommunikációs felületek tervezése, szerkesztése, terjesztése
Képző- és iparművészeti műtárgyak kezelése, installálása
Képző- és iparművészeti műtárgyak dokumentálása, prezentálása, közzététele
Képző- és iparművészeti alkotói műhelykörnyezet ismerete (műterem, műhely,
művésztelep, stb)
Szervezők és közreműködők koordinációja
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
Jogszabály-alkalmazás készsége
Verbális és nonverbális kommunikáció
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Rugalmasság
Elhivatottság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

23. Szakmai projekt gyakorlat tantárgy

242 óra/0 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

23.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a Képző- és iparművészeti program- és projektszervező szakma szakirányú
gyakorlati ismereteinek elsajátítását célozza. A szakmai gyakorlati munka során fellépő
különböző szervezési és kivitelezés-szervezési feladatok elvégzésére szolgál. A
feladatprofil a szakmai munka dokumentálását és menedzselését, valamint a
munkadarabok tervezési munkálataitól a kiállítási, publikálási és értékesítési feladatáig
terjed. A tanuló elsajátítja az önálló projektgondolkodás alapjait a tervezéstől a kész
munka utóéletének gondozásáig.
23.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika, szakmai idegen nyelv, szakmai főtárgy gyakorlata
23.3.
Témakörök
23.3.1.
Szakmai projektek kivitelezése
124 óra/0 óra
- A képző- és iparművészeti események, rendezvények speciális szervezési ismereteinek
gyakorlati elsajátítása a tervezéstől a konkrét kivitelezésig
- Saját, és mások munkáinak bemutatásához kapcsolódó események online és
hagyományos kommunikációs felületeit megtervezi, tartalomszerkesztéssel támogatja
- Folyamatosan dokumentálja szakmai tevékenységét, valamint alkalmassá válik arra,
hogy mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos
projektjeiről, eseményeiről prezentációt készít, és prezentál
- Megismeri és használja a képző- és iparművészeti munkák műhelykörnyezetét

-

23.3.2.
Dokumentáció, prezentáció gyakorlat
51 óra/0 óra
Szakmai tevékenységének folyamatos dokumentációja,
Mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos
projektjeinek, eseményeinek prezentációja
23.3.3.
Műtárgyak kezelése
67 óra/0 óra
- Saját és mások műtárgyainak szakszerű tárolása, csomagolása, szállítása,
kiállításokon történő bemutatásának módja,
- Szakszerű installálás és kiállítás bontás.
- A művek kiállításával kapcsolatos dokumentumok kezelése, műtárgyjegyzék,
műleírás, biztosítás

23.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmai műhely, műterem, informatika terem, kiállító tér
23.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

2.
3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
projektmunka
kooperatív tanulás

x
x
x
x

x
x
x
x
x

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
7.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Szolgáltatási tevékenységek körében

7.1.
7.2.

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

23.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 60 óra
11. évfolyamot követően 60 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A tágabban értelmezett képző-és iparművészeti szakmai környezet bármely
területének gyakorlati helyszínén, kulturális területen, műhelyben, műteremben vagy
üzemi környezetben eltöltött, munkatapasztalat szerzését biztosító gyakorlati
időszak.
A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A tágabban értelmezett kerámia-porcelán szakmai környezet bármely területének gyakorlati
helyszínén, műhelyben, műteremben vagy üzemi környezetben eltöltött, munkatapasztalatot
adó gyakorlati időszak, mely lehetőség szerint alkalmas egyes munkafázisok, gyártási
folyamatok begyakorlására, illetve egy-egy technika vagy technológia megismerésére
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 80 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A tágabban értelmezett kerámia-porcelán szakmai környezet bármely területének gyakorlati
helyszínén, műhelyben, műteremben vagy üzemi környezetben eltöltött, munkatapasztalatot
adó gyakorlati időszak, mely lehetőség szerint alkalmas egyes munkafázisok, gyártási
folyamatok begyakorlására, illetve egy-egy technika vagy technológia megismerésére.

X.
Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata
minden ágazat esetében

Tantárgyak

1/13.
évf.

2/14.
évf.

Szakmai idegen nyelv
Érettségire épülő
szakképesítés órakerete
Rendelkezésre álló
órakeret/hét
Tanítási hetek száma

4

4

1/13-2/14. évf.
óraszám
összesen
268

31

31

2077

35

35

36

31

1260

1085

Éves összes óraszám

2345

A 2016. 09.01. bevezetésre kerülő szakgimnáziumi keretháló kiegészítése

2.116.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
VI.. HANG-, FILM ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA
ágazathoz tartozó
54 213 03
MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a(z) 54 213 03 számú, Mozgókép- és animációkészítő megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 213 03
Szakképesítés megnevezése: Mozgókép- és animációkészítő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: VI. Hang-, film és színháztechnika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolyamot
követően 60 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két
évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:

évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

heti
óraszám
szabadsáv
nélkül
11 óra/hét
12 óra/hét
10 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv nélkül
396 óra/év
432 óra/év
60 óra
360 óra/év
60 óra
310 óra/év
961 óra/év
2579 óra

heti óraszám
szabadsávval
13 óra/hét
13 óra/hét
11 óra/hét
11 óra/hét
35 óra/hét

éves óraszám
szabadsávval
468 óra/év
468 óra/év
60 óra
396 óra/év
60 óra
341 óra/év
1085 óra/év
2878 óra

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11.
évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző
iskola szakmai programjában kell rendelkezni.

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti
óraszám
szabadsáv
nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv
nélkül
1116 óra/év
80 óra
961 óra/év
2157 óra

heti óraszám
szabadsávval
35 óra/hét
35 óra/hét

éves óraszám
szabadsávval
1260 óra/év
80 óra
1085 óra/év
2425 óra

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és
ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott
óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok
oszthatósága miatt keletkezik!)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően
ha a művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít
fel, a szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza
követelményeinek teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a
tanuló heti óraszáma legfeljebb negyven óra.
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára
történő kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza.

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

10.

11.

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

3

8

5

7

3

7

4

6

14

17

9

22

14

17

60
Összesen

11

ögy

heti
óraszám

2/14.

heti
óraszám

ögy

heti
óraszám

12.

60

12

ögy

heti
óraszám

80

10

10

31

31

31

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2

2

10586-12 Művészetelmélet és
ábrázolás
10589-12 Kortárs szakmai
környezet
12018-16 Médiaművészeti
alapismeretek
11640-16 3D modellező
szakmai ismeretek
11643-16 Animációkészítő
szakmai ismeretek

Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

1

1
3

1
2

1
2

2
2

Kortárs művészettörténet
Médiaművészeti
alapismeretek elmélet
Médiaművészeti
alapismeretek gyakorlat
3D elmélet
3D modellezés
Az animációkészítés
elmélete

4
8

2
8

3
2

1
5

1

3

1

2

1

2
2

2
4

1

8

1

1
3

2

2
4

1

3
2

12019-16 Mozgóképkészítő
szakmai ismeretek

Animációkészítő
gyakorlatok
Mozgókép elmélet
Mozgókép gyakorlat
Projekttervezés és
projektmenedzsment

Projekttervezés és
11887-16 Kulturális programok projektmenedzsment
gyakorlata
és projektek szervezése
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés
gyakorlata
12045-16 Képző- és
Szakmai projekt gyakorlat
iparművészeti alapismeretek

1

4

3

2

2,5
3

1

1

4
1

3

3
2,5

4

3

0,5
0,5
1
1
1

2

2

0,5

1,5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)

216
288

11498-12
10586-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
Művészetelmélet és
(érettségire
Foglalkoztatás II.
ábrázolás
épülő képzések
esetén)

ögy

108 180
288

60

gy

ögy

108 180
288

60

e

gy

93

155
248

öt évfolyamos képzés egészében: 895 óra (37,8%)

e

gy

514 620
1134
1112

453

1112

1/13.

0

0

0

0

0

0

0

ögy

396 738
1134

80

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

36

0

36

0

31

0

36

36
31

0

108

0

108

0

108

0

e

gy

514 620
1134

910 óra (38,8%)

2246

2268

1358 óra (61,2%)

0

36

2/14.

gy

e

öt évfolyamos képzés egészében: 1351 óra (62,2%)

A művészetek története
a 20. században
Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

e

5/13.

A szakképzés összes óraszáma

72

gy

e

12.

A szakképzés összes óraszáma

gy

11.

Fő szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

e

A fő
szakképesítésre
vonatkozó: Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Művészettörténet
A művészetek története
a 19. századig

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés
összes óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

93

0

0

0

15

0

15

0

0

15

0

15

0

4

4

0

0

4

0

4

0
0
0
0
0
0
0
0
139

4
4
3
62
8
8
23
23
62

4
4
3
62
8
8
23
23
201

0
0
0
0
0
0
0
0
144

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
3
62
8
8
23
23
62

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
3
62
8
8
23
23
206

0

0

0

139

0

0

108

31

139

108

0

31

0

139

31

31

62

36

0

31

0

67

665

0

414

0

248

662

417

0

417

0

248

10589-12 Kortárs
szakmai környezet

A látvány utáni
térábrázolás és
formaképzés alapjai
Emberábrázolás alapjai
Ember és tér
Térábrázolási rendszerek
Kortárs
művészettörténet
Képző- és iparművészet
a XX. században

72

93

165

0

103

0

93

196

93

108
201
36

93
62

201
263
36

0
0
0

130
128
56

0
0
0

93
62
0

223
190
56

0

0

0

93

0

0

93

0

93

108
108
36
0

0

0

0

0

0

0

Kiállítás és kulturális
események látogatása,
elemzése
Médiaművészeti
alapismeretek elmélet

12018-16 Médiaművészeti alapismeretek

72

Művészetelmélet és
ábrázolás
Zenei alapismeretek
Hangforrás és
hangszerismeret
Hangok művészete,
pszichoakusztika
A hangrögzítés története
Hangtechnikai eszközök
Képtechnika
Kompozíció, tervezés
Anyagismeret
Médiaművészeti
alapismeretek
gyakorlat
Múzeum és
műhelylátogatás
Gyakorlati
műhelymunka
A számítástechnika,
multimédia fogalmai
Számítógépes
audiovizuális programok

72

0

24

36

0

36

0

31

0

62

62

0

0

62

0

62

0

31

31

0

0

31

0

31

175

72

0

0

0

72

175

0

175

0

0

28

28

16

0

0

0

16

2

2

2

2

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

2

2
6
88
35
10

2
6
88
35
10

2
4
24
12
8

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
4
24
12
8

216

0

72

0

0

72

2
18
6
10

18
6

180

93

0

4
20
7

0
0

0

4

2
32
16

0

0

36

0

0

0

0

216

216
0

0

6

6

6

0

4

0

0

4

12

12

12

0

6

0

0

6

18

18

18

0

4

0

0

4

54

54

0

22

0

0

22

36

18

használata

11640-16 3D modellező szakmai ismeretek

Hallásfejlesztés
Projektmunka,
stábmunka
Elemzés
Alkotás
Alkalmazott grafikai
tervezés
Tárgy tervezés (design)
3D elmélet
Ábrázoló geometriai
ismeretek

8

8

8

0

4

0

0

4

90

90

0

8

0

0

8

8
8

8
8

8
8

0
0

6
6

0
0

0
0

6
6

8

8

8

0

8

0

0

8

4
124

0
36

4
0

0
62

0
0

4
98

72

0

4
0

18

0

0

0

0

3D munkafolyamatok
típusai és tervezése
Eszköz- és
hardverismeret,
üzemeltetési ismeretek
3D alkalmazások típusai
A 3D modellezés
elmélete, virtuális
figura- és
mozgástervezés
Virtuális képalkotás
3D vizuális effektusok
tervezése
Hang- és képfeldolgozás
Szakmatörténet
Interaktív és generatív
képalkotási technológiák
3D modellezés
Formaismereti
gyakorlatok
3D álló- és
mozgóképalkotás
szoftveres alapjai
Sculpt modellezés
Poligon alapú

62

0

4
62

0

62

12

12

8

0

0

8

12

12

12

6

0

0

6

12

0

0

0

12

16

6

0

0

6

0

0

0

0

12

12

16

16

16

16

8

24

8

0

8

0

16

0

12

12

0

0

12

0

12

6

6

12

8

0

6

0

14

0
0

8
8

8
8

0
0

0
0

8
8

0
0

8
8

0

8

8

0

0

8

0

8

92

216

0

144

0

92

236

6

0

0

12

0

0

62

0

0

124

62

62

0

30

30

8

48

0

48

0

8

56

32

32

8

48

0

48

0

8

56

0
0

24

22
24

0
0

24
0

0
0

24

24
24

modellezés
NURBS alapú
modellezés
Gyakorló feladatok

12019-16
Mozgóképkészítő
szakmai ismeretek

11643-16 Animációkészítő szakmai ismeretek

Az animációkészítés
elmélete
Szakmatörténet
Animációs műfajismeret
Animáció-elmélet és
tervezés

0
0
0

0

Animációs hardver- és
szoftverismeret
Interaktív és generatív
képalkotási technológiák
Álló- és
mozgóképrögzítő
eszközök
Hang- és képszinkron
Animáció stúdió
felépítése, működése
Dramaturgiai ismeretek
Speciális és vizuális
effektusok tervezése
Animációkészítő
gyakorlatok
Animációs ábrázolás
Animációs tervezés és
kivitelezés
Animációs
szoftverismeret
Stop motion technika
Mozgókép elmélet
Szakmatörténet
Mozgóképi hardver- és
szoftverismeret
Produkciós tervezési és
gyártásvezetési
ismeretek

36

0

0

0

0

0

0

0

72

72

62

24

0

0

0

24

24

28

50

0

24

0

28

52

0

134

36

0

62

0

98

24
12

6
6

0
0

0
0

6
6

12
6

12
6

24
12

6

6

12

8

20

6

0

8

0

14

6

6

12

8

20

10

0

8

0

18

0

8

8

0

0

8

0

8

12

6

18

8

0

6

0

14

0

8

8

0

0

8

0

8

0

8

8

0

0

8

0

8

0

8

8

0

0

8

0

8

0

8

8

0

0

8

0

8

272

0

144

0

92

236

36

0

20

0

6

0

36

0

24

0

72
22

6

36

0

144

0

0

180

0

180

0

92

12

24

36

8

72

80

56

136

0

64

0

56

120

12

24

36

18

54

0

36

0

18

54

18
0

46
150
22

0
36
10

24
0
0

0
78

18
0
0

42
114
10

4
0

0

24
0

0

0

28
72
22

0

72

78

20

8

8

18

26

8

0

18

0

26

8

8

12

20

0

0

12

0

12

Világítástechnika
Munkák rendszerezése,
prezentálása, archiválása
Mozgóképi formanyelv
és műfajismeret
Speciális és vizuális
effektusok tervezése
Hangrögzítés
Álló- és
mozgóképrögzítés
Speciális képalkotási
technológiák

11887-16 Kulturális programok és projektek
szervezése

Mozgókép gyakorlat
Mozgókép tervezés és
kivitelezés
Vágás és utómunka
Operatőri gyakorlatok
Hangrögzítési
gyakorlatok
Speciális és vizuális
effektek
Projekttervezés és
projektmenedzsment
A projekt jellemzői,
projektciklus
menedzsment
Programozás,
azonosítás, tervezés
Megvalósítás és kontroll
Értékelés és zárás
Pályázatírás
Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata
Projekttervezés
gyakorlat
Projektmenedzsment
gyakorlat

8

8

8

16

4

0

8

0

12

4

4

4

8

4

0

4

0

8

6

6

8

14

0

0

8

0

8

8

8

4

12

4

0

4

0

8

0

8

8

0

0

8

0

8

8

8

16

6

0

8

0

14

0

8

8

0

0

8

0

8

92

236

0

144

0

92

236

8

0

36

0

0

0

18

108

0

36

0

0

144

0

144

0

36

24

60

36

96

0

60

0

36

96

24
24

12

36
24

20
20

56
44

0
0

36
24

0
0

20
20

56
44

8

8

8

16

0

8

0

8

16

16

16

8

24

0

16

0

8

24

0

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

54

0

0

16

16

16

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

6
6
6

6
6
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

18

0

0

0

0

0

6
6
6

18
0

0

0

18

0

0

0

0

18

0
0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

Pályázatírás
Projektszoftverek
Rendezvényszervezés
Rendezvénytípusok és
feltételek
Jogi alapok
Rendezvényi
költségvetés és
forgatókönyv
Közönségkapcsolat és
marketingkommunikáció
Rendezvényszervezés
gyakorlata
Forgatókönyvírás
Költségvetéskészítés
gyakorlata

0

0

0

0

0

0

3
3
0

0

36

0

0

12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek

Szakmai projektek
kivitelezése
Dokumentáció,
prezentáció gyakorlat
Műtárgyak kezelése

0

72

36

36

72

36

0

0

0

3
3
36

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10

10

10

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

Közönségkapcsolat és
kampányszervezés
Szakmai projekt
gyakorlat

0

3
3
36

0

72

16

31

0

31

31

16

16

16

0

0

0

0

0

5

5

5

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

46

314

314

0

0

0

0

0

314

0

0

0

0

0

36

36

31

139

139

0

0

0

0

0

15

87

87

0

0

0

0

0

88

88

0

0

0

0

0

18

18

18

18

18

18

18

18

16

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra/16 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven
sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas
lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről.
Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta
kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik
a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás
során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával
olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá

válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni,
illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
23 óra/23 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
23 óra/23 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10586-12 azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és szakmai orientációs
előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus
formában jeleníti meg
Folyamatosan felhasználja, bővíti művészettörténeti, népművészeti és
művészetelméleti ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok szellemiségébe
ágyazottan
Művészeti irányzatok a XX.században
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az egyetemes művészettörténet
emlékanyagának lelőhelyei
Időszaki kiállítások
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek kreatív alkalmazási
lehetőségei (kor-, stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés)
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A magyar népművészet
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások − a tónusképzés
lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok felépítése,
arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi
technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria,
Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak
térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció készítési folyamat
Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és kiállítása
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

Művészettörténet

A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festés, mintázás, térkonstrukciók kialakítása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
x
x
x

x

x

x

x

x

3. Művészettörténet tantárgy

201 óra/206 óra *

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

3.1. A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb
áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb választási
lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek megszerzésén
keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a művészeti környezet önálló
és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának önálló,
szakszerű értékelését
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, Stílustan és szaktörténet
3.3. Témakörök
3.3.1.
A művészetek története a 19. századi
139 óra/139 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a hazai
és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre
lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai
3.3.2.

A művészetek története a 20. században

62 óra/67 óra

A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges
előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi
műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a XX. században
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

x
x
x
x

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Rajz, festés, mintázás gyakorlat tantárgy tantárgy

665 óra/662 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét,
szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a tanuló
kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes önértékelésre
nevel.
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, Ábrázoló geometria
4.3. Témakörök
4.3.1.
A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
165 óra/165 óra
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre
épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és
modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és társítása a
szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
4.3.2.
Emberábrázolás alapjai
201 óra/201 óra
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése" a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
4.3.3.
Ember és tér
263 óra/260 óra
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek
továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó egyénre
jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok

4.3.4.
Térábrázolási rendszerek
36 óra/36 óra
A témakör tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
síkmértan – síkmértani szerkesztések,
térgeometriai alapok
Monge-féle vetületi ábrázolás
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x

3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

rajz készítése leírásból
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x
x

x
x
x

x

x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10589-12 azonosító számú
Kortárs szakmai környezet
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Kortárs
művészettörténet

A 10589-12 azonosító számú Kortárs szakmai környezet megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs művészettörténeti és szaktörténeti ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától napjainkig
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése
Stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai munkában
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5. Kortárs művészettörténet tantárgy tantárgy

93 óra/93 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1.
Képző- és iparművészet a XX. században
62 óra/62 óra
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
5.3.2.
Kiállítás és kulturális események látogatása, elemzése
31 óra/31 óra
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műterem látogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kiállítás látogatás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban

x

x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
12018-16 azonosító számú
Médiaművészeti alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Multimédia
alapismeretek elmélet
Multimédia
alapismseretek
gyakorlat

A 12018-16 azonosító számú Médiaművészeti alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Tájékozódik a szakmai környezetben és felméri
az esetleges megbízót/munkáltatót

x

x

Részleteiben tisztázza a munkájával
kapcsolatos elvárásokat és feltételeket,
valamint a felelősségi köröket (utóbbiakat
mindenekelőtt az anyagiak és a munkavédelem
területén)

x

x

Tisztázza az adott produkció zsánerét,
társadalmi funkcióját, alkalmazott
eszközrendszerét

x

x

Értelmezi a tartalmi, technológiai, gazdasági és
ütemtervek dokumentumait

x

x

Beilleszkedik az adott munkaszervezetbe és
munkafolyamatba, végrehajtja konkrét
feladatait

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Együttműködik a munkatársaival, valamint a
külső partnerekkel
A változó elvárásokhoz, munkakörnyezethez
önállóan, kreatívan alkalmazkodik
Szinopszist tervez és készít
Forgatókönyvet, szcenáriumot tervez és készít
Vázlat alapján digitálisan tervez és alkot
Szakszerűen dokumentál, archivál és prezentál
Alkotó műhelyt, termet, számítógépeket,
munkakörnyezetet biztosít
Felszerelésekről, eszközökről gondoskodik
Kamerák, statívok, világítóeszközök
üzemképes állapotáról gondoskodik
Vektor- és pixelgrafikus programokat,
hangtechnikai programokat, tervező
programokat alkalmaz
Álló- és mozgóképet, hangot digitalizál és
dolgoz fel
Színtervet készít, atmoszférát, hangképet,
látványelemeket tervez, teremt
Sík és plasztikus figurákat, karaktereket tervez,
kivitelez
Figurákhoz jellemző gesztusokat, mozdulatokat
tervez, kivitelez
Műfaj szerinti sík és plasztikus háttereket
tervez, kivitelez

Munkavégzése, eszközkezelése során betartja a
munkavédelmi és biztonsági előírásokat

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Művelődéstörténet (őskor, ókor, középkor,
újkor, modern kor, színháztörténet,
filmtörténet, hangtechnika történet)

x

x

Színpadtechnika, szcenika (színházak,
színpadok, díszletek, színpadgépek)

x

x

A pontos feladatfelmérés alapján méretarányos,
hagyományos és számítógépes technikával
készülő színpadterv, látványterv vagy makett

x

x

Szereplők, mozgások, karakterek, hátterek,
hangképek, látványelemek, folyamatok
tervezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A kép- és hangkultúra alapjai
Audiovizuális művészeti fogalmak
Kommunikáció (személyes, csoportos, tele- és
tömegkommunikáció)
Művészeti üzenetek hatásmechanizmusai és
elemzése
Kép- és mozgóképelemzés (mozgóképi
műfajok, stílusok korok művek és alkotók)
Mozgóképi formanyelv (plánozás, nézőpont,
montázs, idő, tempó, dramaturgia)
Tervezés írásban, képben, térben, hangban
(forgatókönyv, storyboard, animatik)
Az elképzelések, ötletek auditív és vizuális
megfogalmazásának módjai, technikái

Grafika és tipográfia stiláris és jelentéstani
egysége
Mozgókép és animáció készítése (stop motion
technikák, vegyes technikájú mozgóképek)
Szoftverismeret: operációs rendszerek, internethasználat, DTP felhasználói program
Vektorgrafikus, pixelgrafikus és
kiadványtervező programok
Hang, kép, mozgókép eredetik fajtái,
digitalizálás
Képfeldolgozás: méretezés, retusálás,
korrekciós és átalakító jellegű műveletek
Kamerafajták, objektívek, fényszűrők és
kezelésűk
Fénytani, színtani alapok, színrendszerek,
színkezelés
Világítás (lámpafajták, derítők, fénymérők és
állványok, megvilágítottság, fényhatások)
Zenei alapismeretek, hangforrás és
hangszerismeret
Hangok művészete, pszichoakusztika
Hangtechnikai eszközök
Hangfeldolgozás

Hangtechnika alkalmazása (beszéd, zene, zörej,
hangeffektusok, hang és kép szinkronalkalmazása)

x

x

x

x

x

x

Multimédia gyakorlatok (múzeum, koncert,
színház és műhelylátogatás, hallásfejlesztés,
projektmunka, stábmunka, elemzés, alkotás)

x

x

Munkavédelem, tűz- és vagyonvédelem,
biztonsági előírások

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Anyagismeret (fém, fa, papír, textil, műanyag,
különleges anyagok, megmunkálások)
Munkakörnyezet ismeret (művészeti terület,
gazdasági terület, technikai terület)

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai dokumentumok értelmezése
Művészeti jelképek, zsánerek ismerete,
értelmezése
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hangtechnikai, képtechnikai, animációs,
multimédia, tervező szoftverek, eszközök,
felszerelések kezelése, használata
Szakmai nyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség
Motiválhatóság
Empatikus készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési készség
Intenzív munkavégzés

6. Médiaművészeti alapismeretek elmélet tantárgy

175 óra/72 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A VI. ágazathoz tartozó szakmák művelői a hallás és a látás útján - külön-külön, vagy
együttesen - közvetlenül ható művészetekben szereznek jártasságot.
A modul elméleti témakörei logikusa felépülő témacsoportokban követik egymást:
művészetelmélet és ábrázolás, hangművészet, zenei ismeretek, anyagismeret,
munkakörnyezet ismeret.
Az 1-8. osztály keretében az előtanulmányokból a párhuzamos művészeti oktatáshoz csak
igen kevésre támaszkodhatunk. A médiaművészeti alapismeretek elmélet tantárgy a
művészi munka, az alkotás alapkompetenciáinak kifejlesztését célozza, ami főleg a
készség kompetenciák esetében hosszan tartó folyamat lehet.
A tanórákon elsődleges cél a kiscsoportos, kooperatív tanulási formák előtérbe helyezése
legyen az ismeretek jobb megértése, elmélyítése céljából. A képzés során számos és igen
sokrétű ismeret és készség kompetenciát kell a tanulókban kifejleszteni vagy elmélyíteni.
A modul szerkezete lehetőséget ad a projektoktatás keretében végezhető ismeretátadásra.
A javasolt módszerek, különösen a projektekre építő oktatás nagyon alkalmas a művészet
pedagógiában a tanulók kreativitásának ösztönzésére, egyéni haladási utak kijelölésére, a
modul ismeretelemeinek komplex tanítására, a rugalmas időbeosztásra, a tanulócsoport
tanévenként eltérő összetételéhez való alkalmazkodásra.
A művészeti jelleg miatt az elméleti ismeretek megszerzése is elképzelhetetlen
készségfeljesztés nélkül, ami szintén a differenciált képzést helyezi előtérbe. Ugyanez
szükséges az egyéni művészeti előrehaladás értékeléséhez is.
Az elméleti képzés során a tanulóknak a művészeti tevékenységgel összefüggő kreatív
feladatokat kell kapniuk, amelyek összhangban vannak az iskola 4 tanévre kidolgozott
általános művészeti szakmai követelményrendszerével.
A párhuzamos művészeti képzés feltételeinek megtartásával, a tanulók egyéni
előrehaladása szerint adhatók feladatok. Ennek során külön gondot kell fordítani a
tehetséggondozásra. A tantárgy szerkezete lehetőséget ad arra, hogy a 9-12. osztályban az
iskola kidolgozhassa a tantárgyhoz tartozó saját 4 tanítási évre szóló vizsgakövetelmény
rendszerét, és annak alapján értékelhesse a tanulók művészeti szakmai előrehaladását,
művészeti évfolyamba sorolását.
A párhuzamos képzés miatt a közismereti és a szakismereti képzés ezzel együtt a tanulók
előrehaladása elválik egymástól. A médiaművészetek gyorsan fejlődő, változó technikai
háttérre épülnek, amit oktatástechnikailag nem mindig lehet időben követni, de a
szakismereti képzés oktatásszervezése, különösen a projektszervezés lehetővé teszi, ezért
javasolt már az elméleti alapozás elmélyítésére is duális képzés keretében a
médiaművészeti műhelyek bevonása a párhuzamos médiaművészeti oktatásba.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9-12. évfolyam (10. évfolyam) NAT
MŰVÉSZETEK – Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és
médiaismeret
6.3. Témakörök
6.3.1.
Művészetelmélet és ábrázolás
Művelődéstörténet – Őskor (0 óra/0 óra)

28 óra/16 óra

A témakör fejezete az őskori korszakok, a paleolit, neolit kori kultúrák
művelődéstörténeti ismeretanyagával, gondolkodás, vallás, a művészet (építészet,
szobrászat, festészet, tárgykultúra), köznapi élet (viselet, kultuszok, zene, színház)
alkotások, alkotók témakörével foglalkozik részletesen.
Művelődéstörténet – Ókor (0 óra/0 óra)
A témakör fejezete az ókori korszakok, Mezopotámia, Egyiptom, a görög, római,
távol-keleti kultúrkörök művelődéstörténeti ismeretanyagával, gondolkodás, vallás,
a művészet (építészet, szobrászat, festészet, tárgykultúra), köznapi élet (viselet,
kultuszok, zene, színház) alkotások, alkotók témakörével foglalkozik részletesen.
Művelődéstörténet – Középkor (0 óra/0 óra)
A témakör fejezete a középkori korszakok, Európa (romanika és gótika), a távol- és
közel-keleti kultúrkörök (Iszlám, India, Kína, Japán) művelődéstörténeti
ismeretanyagával, gondolkodás, vallás, a művészet (építészet, szobrászat, festészet,
tárgykultúra), köznapi élet (viselet, kultuszok, zene, színház) alkotások, alkotók
témakörével foglalkozik részletesen.
Művelődéstörténet – Újkor (0 óra/0 óra)
A témakör fejezete az újkor, a reneszánsz, barokk, rokokó, empire, klasszicizmus
(historizmus), az ipari forradalom művelődéstörténeti ismeretanyagával,
gondolkodás, vallás, a művészet (építészet, szobrászat, festészet, tárgykultúra),
köznapi élet (viselet, kultuszok, zene, színház) alkotások, alkotók témakörével
foglalkozik részletesen.
Művelődéstörténet – Modern kor (0 óra/0 óra)
A témakör fejezete a modern kor, a szecesszió, a különböző izmusok, a Bauhaus,
a XX. sz.-i társadalmi- és tudományos technikai forradalmai, az avantgarde
kísérletezők, és a mai kor törekvéseinek művelődéstörténeti ismeretanyagával,
gondolkodás, vallás, a művészet (építészet, szobrászat, festészet, tárgykultúra),
köznapi élet (viselet, kultuszok, zene, színház) alkotások, alkotók témakörével
foglalkozik részletesen.
Médiaművészeti fogalmak (16 óra/8 óra)
A témakör fejezete a következő ismeretanyaggal foglalkozik részletesen: képző- és
iparművészeti fogalmak - zeneművészeti fogalmak - színház- és filmművészeti,
szcenikai fogalmak - mozgóképi műfajok - a film nyelve, a tervező szerepe a filmben
- a mozgóképi formanyelv - szereplők, mozgások, karakterek - környezet,
atmoszféra, hangulat - képkivágások, plánok, nézőpontok - a mozgóképi idő és
tempó - a montázs - műfajok, műelemzés.
Szabadkézi rajz, tanulmányrajz, plasztikai ábrázolás (0 óra/0 óra)
A témakör fejezete a következő ismeretanyaggal foglalkozik részletesen: arányok,
méretek, léptékek - kocka, hasáb, gúla, csonkagúla, ikozaéder stb.: összeállítások) forgástestek, henger, kúp, gömb, tórusz stb.: összeállítások - összetett formák,
tárgyak ábrázolása -természeti formák rajzolása - drapéria, csendélet, alakrajz, fejrajz
- a térábrázolás nézőpontjai - térábrázolás: külső és belső terek látszati képei térábrázolás különféle hangulatokra - színes kompozíciók összeállítása - rajzi
kompozíciók összeállítása - plasztikus ábrázolás módok (agyagból, plasztilinből stb.)
- álló- és mozgóképes kompozíciók összeállítása – a filmes díszlet-jelmezterv

sajátosságai - stílusgyakorlat, jelmeztervezés (ókori egyiptomi ábrázolási szabályok
alapjá, görög vázafestészet stílusában) – a látványtervezés műfajok szerinti
sajátosságai.
Műszaki ábrázolás (12 óra/8 óra)
A témakör fejezete a következő ismeretanyaggal foglalkozik részletesen: Monge
rendszerbeli, nézeti szerkesztés, léptékek - az axonometrikus ábrázolás rendszere - a
perspektíva szerkesztése - az írás története - betűk szerkesztése rajzolása,
betűstílusok - szöveg- és kiadványszerkesztés - az alaprajz foglma
A modul Művészetelmélet és ábrázolás témakörének oktatása során iskolai rendszerű
képzésben a 10586-12 azonosító számú, Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű
szakmai követelménymodullal átfedésben lévő tartalmak ismételt tanítása nem
ajánlott.
6.3.2.
Zenei alapismeretek
2 óra/2 óra
Hangművészeti, zenei alapismeretek
A kotta és alapjelei - a kotta kialakulásának története - a zenei hangmagasság, ritmus,
tempó, dinamika - előadási jellemzők - hangolási rendszerek - papír alapú
hangrögzítés (kotta, partitúra, tabulatúra, forgatókönyv, hangszcenárium, leírás,
lyukasztott papírtekercs) kottaolvasás, az ABC-s hangok, szolmizáció ritmusgyakorlatok - hangközök gyakorlása - olvasógyakorlatok éneklése, kottázás –
a kvintkör - moduláció, a klasszikus periódus - hármashangzatok és fordításaik modális hangnemek - az autentikus zárlat.
6.3.3.
Hangforrás és hangszerismeret
2 óra/2 óra
Hangművészeti, zenei alapismeretek
A hangszercsoportok, hangszeres együttesek, ültetési rendek - klasszikus húros
hangszerek - klasszikus fúvós hangszerek – ütőhangszerek - népi hangszerek historikus hangszerek – hangkeltők, a hangszerek működése - az emberi beszéd - a
hangforrások viselkedése
6.3.4.
Hangok művészete, pszichoakusztika
2 óra/2 óra
Hangművészeti, zenei alapismeretek
A fül felépítése - a hallás Békésy féle elmélete – halláscsökkenés, halláskárosodás,
a fül fáradása - a fül, mint munkaeszköz, a fülbetegségek elkerülésének módjai - a
dBA, az egyenlő hangosságszintek görbéi - a szubjektív és objektív hangerősség hangelfedési jelenségek - a fül időállandói - kétfülû hallás, irányhallás - korrelációs
hallás - zeneirodalmi alapok - önálló zenei műelemzés - a látás és hallás kapcsolata AB, és ABX teszt, és korlátai - hallásélmény értékelő elemzése - analitikus hallás természetes hangtér elemzés - hangtechnikai műelemzés - műfajokhoz kötődő
hangzó formák - a beszélt nyelv zenéje
6.3.5.
A hangrögzítés története
2 óra/2 óra
Hangművészeti, zenei alapismeretek
Hang és tudomány, a hangok megismerésének története - a hang keletkezése akusztika a fizikában - akusztikai alapfogalmak - a hanglemez története - a filmhang
története - a mágneses hangrögzítés története – a digitális hangtechnika története –
áramköri korszakok

6.3.6.
Hangtechnikai eszközök
6 óra/4 óra
Hangművészeti, zenei alapismeretek
Hangfeldolgozás, hangmanipuláció - hangtechnikai eszközismeret - a modern
hangrögzítés
6.3.7.
Képtechnika
Álló és mozgókép alapismeretek

88 óra/24 óra

Fény és színtan (24 óra/7 óra)
A témakör fejezete a következő ismeretanyaggal foglalkozik részletesen: a fény
fizikája - optikai alapismeretek - a látás biológiája - színelmélet , additív és
szubsztraktív színkeverés – színkontrasztok - színezékek és festékfajták - a színek
lélektani hatása.
Világítástechnika (30 óra/7 óra)
A témakör fejezete a következő ismeretanyaggal foglalkozik részletesen: természetes
megvilágítás típusok - mesterséges megvilágítás típusok, fényforrások,derítők megvilágítások, fényhatások.
Képrögzítés (34 óra/10óra)
A témakör fejezete a következő ismeretanyaggal foglalkozik részletesen: a
képrögzítés története - álló képek rögzítése - mozgóképek rögzítése - hagyományos
képrögzítők - analóg és digitális képrögzítés - kamerafajták,objektívek,fényszűrők stroboszkópikus mozgásillúzió keltése - az álló és mozgóképek feldolgozása
(manipulálása) számítógépben.
6.3.8.
Kompozíció, tervezés
35 óra/12 óra
Álló és mozgókép alapismeretek
Forrásanyag – szinopszis - a képi és zenei kompozíciók összefüggései
(ritmus,hangulat,tónus stb.) - tervezés irásban, képben, térben és hangban –
storyboard - forgatókönyv, képes forgatókönyv - animatik - ötlet, terv, vázlat, makett
- munkafolyamat tervezése – dramaturgia - élő- vagy animációs film elemzése.
6.3.9.
Anyagismeret
10 óra/8 óra
Fémipari alapismeretek
Fémek tulajdonsága, gyártása- színesfémek (sárgaréz,vörösréz,bronz,ólom,ón) könnyűfémek: alumínium , titánium - oldható és oldhatatlan kötésmódok
(csavarozás, szegecselés, forrasztás, hegesztés (elektromos ív, védőgázas, láng
hegesztés) - a különféle fémek alkalmazási területei.
Papíripari alapismeretek
A papír anyaga, gyártása (merített papír, papírmasé, nagyiparilag gyártot papírfajták)
- vastagságok, méretek, szabványok – papírok tulajdonságai, alkalmazási területei.
Textilipari anyagismeret
Növényi anyagok (len, kender, gyapot, juta, szizál) - zsinórok, kötelek - kötött,
horgolt, szövött anyagok - szabás, varrás: alapok - textilanyagok alkalmazása és
lángállósága - polimer szálból készült szövetek, vásznak, függönyök.

Műanyagipari alapismeret
Színezékek, festékek, ragasztók - műanyagok különböző fajtái és alkalmazásuk.
Speciális, színpadon használt különleges
alkalmazása
Cukorüveg, tükörfólia, egyéb anyagok.

anyagok

(effektusok)

gyakorlati

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
7. Médiaművészeti alapismeretek gyakorlat tantárgy

216 óra/72 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tantárgy tanításának célja
A VI. ágazathoz tartozó szakmák művelői a hallás és a látás útján - külön-külön, vagy
együttesen - közvetlenül ható művészetekben szereznek jártasságot.
A modul gyakorlati témakörei logikusa felépülő témacsoportokban követik egymást:
anyagismeret, digitális művészeti gyakorlatok, multimédia gyakorlatok, tervezési
gyakorlat.
Az 1-8. osztály keretében az előtanulmányokból a párhuzamos művészeti oktatáshoz csak
igen kevésre támaszkodhatunk. A médiaművészeti alapismeretek gyakorlati tantárgy
oktatása a művészi munka, az alkotás alapkompetenciáinak kifejlesztését célozza, részben
a tanult ismeret kompetenciák elmélyítésén át, ám fő feladata a készség kompetenciák
kialakítása és elmélyítése, ami sok esetben hosszan tartó folyamat lehet.
Iskolai kereteken belül a tanórákon elsődleges cél a kiscsoportos, kooperatív gyakorlási
formák előtérbe helyezése legyen az ismeretek jobb megértése, elmélyítése céljából.
A képzés során számos és igen sokrétű ismeret és készség kompetenciát kell a tanulókban
kifejleszteni vagy elmélyíteni. A modul szerkezete lehetőséget ad a projektoktatás
keretében végezhető gyakorlásra. A javasolt módszerek, különösen a projektekre építő
oktatás nagyon alkalmas a művészet pedagógiában a tanulók kreativitásának
ösztönzésére, egyéni haladási utak kijelölésére, a modul ismeretelemeinek és
készségelemeinek komplex gyakorlására, a rugalmas időbeosztásra, a tanulócsoport
tanévenként eltérő összetételéhez való alkalmazkodásra.

A művészeti jelleg miatt a szükséges gyakorlati jártasság megszerzése elképzelhetetlen
készségfeljesztés nélkül, ami szintén a differenciált képzést helyezi előtérbe. Ugyanez
szükséges az egyéni művészeti előrehaladás értékeléséhez is.
A gyakorlati képzés során a tanulóknak a művészeti tevékenységgel összefüggő kreatív
feladatokat kell kapniuk, amelyek összhangban vannak az iskola 4 tanévre kidolgozott
általános művészeti szakmai követelményrendszerével.
A párhuzamos művészeti képzés feltételeinek megtartásával, a tanulók egyéni
előrehaladása szerint adhatók feladatok. Ennek során külön gondot kell fordítani a
tehetséggondozásra. A tantárgy szerkezete lehetőséget ad arra, hogy a 9-12. osztályban az
iskola kidolgozhassa a tantárgyhoz tartozó saját 4 tanítási évre szóló vizsgakövetelmény
rendszerét, és annak alapján értékelhesse a tanulók művészeti szakmai előrehaladását,
művészeti évfolyamba sorolását.
A párhuzamos képzés miatt a közismereti és a szakismereti képzés ezzel együtt a tanulók
előrehaladása elválik egymástól. A médiaművészetek gyorsan fejlődő, változó technikai
háttérre épülnek, amit oktatástechnikailag nem mindig lehet időben követni. A
szakismereti képzés oktatásszervezése, különösen a projektszervezés lehetővé teszi, ezért
javasolt duális képzés keretében, a médiaművészeti műhelyek bevonása a párhuzamos
médiaművészeti oktatásba
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9-12. évfolyam (10. évfolyam) NAT
MŰVÉSZETEK – Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és
médiaismeret
7.3. Témakörök
7.3.1.
Múzeum és műhelylátogatás
Anyagismeret
Szobrász és/vagy bábműhely látogatás – színházlátogatás.

6 óra/4 óra

7.3.2.
Gyakorlati műhelymunka
12 óra/6 óra
Anyagismeret
Alapvető színházi és filmes anyagmegmunkálási technikák (rusztikus felületek,
öregítés, rópucolás stb.) - a maszkkészítés technikái (papírkasír, textilkasír) maszkkészítés fogalmakra, archetípusokra – jelmeztervezés - kellékkészítés
fogalmakra, a filmes kellék sajátosságai.
7.3.3.
A számítástechnika, multimédia fogalmai
18 óra/4 óra
Digitális művészeti gyakorlatok
Alapfogalmak - szoftverek csoportosítása – állományok, adatvédelem, adattömörítés
- hálózatok működése, adatmozgatás - hang és képformátumok - hang- és
képtechnikai perifériák - hang- és képtechnikai szoftverek, munkaállomások - hang
és képdigitalizálás eszközei - tömörítési eljárások - videoszinkron rendszerek.
7.3.4.
Számítógépes audiovizuális programok használata
54 óra/22 óra
Digitális művészeti gyakorlatok
Számítógépes álló- mozgókép és hangfeldolgozó programok használata számítógépes 3D és műszakirajz programok használata - mutimédia program
használata.
7.3.5.

Hallásfejlesztés

8 óra/4 óra

Multimédi gyakorlatok
Hallás kompetencia fejlesztése (hallás alapozás, fülünkkel felfogni a világot) hangok előállítása, hangkeltők keresése, eszközök, tárgyak, dolgok hangja hangszerek, hangforrások megismerése, felismerése.
7.3.6.
Projektmunka, stábmunka
90 óra/8 óra
Multimédia gyakorlatok
Stúdió gyakorlat (rádió, televízió, film, zenei) - hangosítási gyakorlat - színházi
gyakorlat, színházi előadás, próbafolyamat végigkísérése (első év végén csak külső
megfigyelőként a nézőtérről - próbafolyamat, előadás megtekintése.
7.3.7.
Elemzés
8 óra/6 óra
Multimédia gyakorlatok
Hallgatási gyakorlatok (hanganyagok megismerése, elemzése, összehasonlítása,
szubjektív tesztek) - hangkeverési alapgyakorlatok (néhány hangforrással) - vizuális
műalkotás elemzési gyakorlat - mozgókép elemzése - szabadon választott színházi
mű elemzése - alapfokú dramaturgiai ismeretek.
7.3.8.
Alkotás
8 óra/6 óra
Multimédia gyakorlatok
Az alkotói folyamat, tervezői gondolkodásmód - történetek hangokkal, a hangok
mesélnek, a feature, projekt feladatok - storyboard készítése egy adott témára - a
tanulmányok során egyénileg gyűjtött anyagokból, korlátozott méretű tanulmányban
egy korszak jellemző jegyeinek feldolgozása, összefoglalása (írásban, képben,
rajzban és hanganyagban) - néhány perces klip összeállítása egy adott kor
érzékeltetésére - egy korra, vagy művészeti stílusra jellemző színpadkép, helyzet és
alakok megjelenítése makettben (a „kukkantó doboz”elve szerint) megfelelő spot ill.
LED világítással 1:20-as léptékben) - alaprajz készítése makett minta alapján jelmeztervezés megadott makett stílusában, a tér dramaturgiai sajátosságainak
megfelelően - jelmezterv gyártási rajzának elkészítése - látványtervezés műfajok
szerint )pl. opera, musical, mese, rendezvény, stb.).
7.3.9.
Alkalmazott grafikai tervezés
Tervezés
Tipográfia - arculati kézikönyv tervezés.

8 óra/8 óra

7.3.10.
Tárgytervezés (design)
Tervezés
Ergonómia - 3D design (CAD).

4 óra/4 óra

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Javasolt a gyakorlati alapozás során, duális képzés keretében, médiaművészeti műhelyek
bevonása a párhuzamos médiaművészeti oktatásba.
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11640-16 azonosító számú
3D modellező szakmai ismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

3D elmélet

3D modellezés

A 11640-16 azonosító számú 3D modellező szakmai ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
3D álló vagy mozgó látványt, figurákat,
háttereket tervez
3D Figuratív és nonfiguratív álló- és
mozgóképet tervez, készít
3D virtuális kamera beállítást és mozgást,
nézőpontokat, plánokat, világítást tervez
Interaktív és hálózati animációs technológiák
ismerete, 3D web és multimédia-tervezés,
készítés
3D álló- és mozgókép feldolgozó programokat
használ
3D vizuális effekteket tervez és készít
3D programot kezel
Elkészült 3D munkáit szakszerűen rendszerezi,
archiválja, frissíti és prezentálja
3D alkalmazásra storyboardot jelenít meg
képben, szöveg- és hangmegjelöléssel
3D figurákat tervez, készít síkban és térben
3D alkalmazáshoz háttereket tervez
3D virtuális világítástechnikát alkalmaz
SZAKMAI ISMERETEK
Szakmatörténeti ismeretek
3D mozgóképi formanyelv
3D háttér- és látványtervezés, atmoszféra és
hangulatteremtés
3D vizuális effektusok tervezése és kivitelezése
Vegyes technika alkalmazása
3D számítógépes hardverismeret és üzemeltetés
3D álló- és mozgóképalkotás szoftveres alapjai
Multimédia-készítő, prezentáló,
honlapszerkesztő programok 3D alkalmazásai
3D interaktív és generatív képalkotási
technológiák
3D virtuális világítás
Hang- és képszinkronizálás 3D anyagokban
Beszéd, zene, zörej és hangeffektusok mono- és
térhatású felvételi technikái 3D mozgókép
esetében
Virtuális figura- és mozgástervezés
3D alkalmazások típusai, kezelése
3D modellezés
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
3D álló- és mozgókép készítő és feldolgozó
programok alkalmazása
Animációs és mozgóképi jelzések, magyarázó
rajzok olvasása, értelmezése 3D produkciók
esetében
Hangrögzítő, keverő berendezések kezelése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Térlátás
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési készség
Intenzív munkavégzés
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8. 3D elmélet tantárgy

124 óra/98 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
A 3D elmélet tantárgy keretein belül a tanulók megismerkednek a virtuális modellezés
elsajátításához szükséges geometriai és műszaki ismeretekkel, összefüggéseiben értik
meg a modellezés helyét a különböző típusú 3D munkafolyamatokban.
A tantárgy tanítása során további kiemelten fontos szempont az ismeretek
szoftverfüggetlen rendszerezése, a virtuális tér alapvető sajátosságainak, lehetőségeinek
és lehetséges korlátainak megismertetése. A 3D elmélet során hangsúlyt kell helyezni a
tanulók munka- és munkafolyamat tervezési készségének fejlesztésére, a több különféle
szoftvert alkamazó munkakörnyezet előnyeinek és határainak felismerésére a lehetőségek
kreatív alkalmazása érdekében.
A 3D elmélet a közvetlen munkavégzéshez szükséges ismereteken felül nem csak a
feladat munkafolyamatokban elfoglalt helyéről ad átfogó képet a tanulónak, de
szakmatörténeti összefoglalással, illetve a kortárs szakmai környezet és az előremutató
trendek feltérképezésével megbízható és naprakész alapot biztosít a leendő szakemberek
későbbi, önálló szakmai fejlődéséhez.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
8.3. Témakörök
8.3.1.
Ábrázoló geometriai ismeretek
12 óra/8 óra
Az Ábrázoló geometriai ismeretek témakör a Monge-rendszer és a
perspektívaszerkesztési ismereteket tekinti át, célja a vetületi rajzok szerkesztésének,
az ortografikus látvány értelmezésének ismertetése.
8.3.2.
3D munkafolyamatok típusai és tervezése
12 óra/6 óra
A témakör 3D munkafolyamatok típusai fejezete (8 óra/8 óra) 3D modellek
felhasználási lehetőségei alapján tekinti át a lehetséges munkafolyamatokat, az azok
által támasztott követelményeket a modellekkel szemben (realtime, pre-rendered,
print).
A 3D tervezés fejezet (12 óra/12 óra) keretében a tanulók megismerkednek a preprodukciós tevékenységekkel (motívumgyűjtés, látványtervezés, figuratervezés,
atmoszféra és hangulatteremtés), a tervezési tevékenységek és a kivitelezés
kölcsönhatásával.
8.3.3.
Eszköz- és hardverismeret, üzemeltetési ismeretek
12 óra/12 óra
A témakör a legalapvetőbb, munkaállomás üzemeltetési ismeretektől kezdve tekinti
át a technológiai lehetőségeket a különböző célhardverekig (gamer-kártyák,
renderfarmok, 3D szkennerek, printerek, motion capture megoldások, stb.), és
megbízható tudásalapot nyújt a megfelelő eszközök kiválasztásának szempontjaihoz.
A témakör magában foglalja a kamerák, és világítástechnikai eszközök használatával
kapcsolatos tudnivalókat is.
8.3.4.
3D alkalmazások típusai
16 óra/6 óra
A 3D alkalmazások típusait ismertető témakör kiemelt célja, hogy a tanulók
eligazodjanak az alkalmazások között, fel tudják mérni az eredményes

feladatvégzéshez vezető leghatékonyabb utat. Tájékozottak legyenek a
legleterjedtebb alkalmazások célterületeivel kapcsolatban, tudatában legyenek az
ebből eredő előnyöknek és hátrányoknak, mérlegelni tudják az esetleges átjárhatóság
lehetőségeit (CAD szoftverek, Photogrammetry megoldások, Rhino, Blender,
Cinema4D, Max, Maya, Z-Brush, Modo, Houdini, stb.).
8.3.5.
A 3D modellezés elmélete, virtuális figura- és mozgástervezés 24 óra/16 óra
A 3D modellezés elmélet (24 óra/24 óra) tanításának célja a virtuális tér
geometriájának, az ahhoz kapcsolódó objektumoknak, fogalmaknak, eljárásoknak a
megismertetése. A témakör tanításának módszertanilag kiemelten fontos szempontja,
hogy minél inkább kezelőfelület függetlenül történjen, a legalapvetőbb térbeli
sajátosságokat és transzformációkat egy egyszerű, geometriára fókuszáló
alkalmazáson keresztül ismerjék meg a tanulók (pl. Openscad, Freecad). A virtuális
tér és objektumismeret további ismertetése előtt az alapvető geometriai ismereteket
legalább két másik, az oktatás során használt szoftverben is át kell tekinteni. A
témakör további részében a konkrét modellezéshez kapcsolódó elméleti ismereteket
abban a szoftverben célszerű oktatni, amire a gyakorlati képzés is alapul (vertex,
poligon, nurbs, subdiv, deform, topológia, UV, rig, stb.)
A viruális figura- és mozgástervezés (10 óra/10 óra) során azokat a tervezési és
kivitelezési szempontokat ismerik meg a tanulók, ami a modell animációs
felhasználásához, további fejlesztéséhez (pl. rigelés) elengedhetetlen. Ezen kívül
megismerkednek az animációs alapismeretekkel (graph editor, kulcsolás, stb.),
átfogó képet kapnak a manuális animáció, a szkriptekkel vezérelt mozgás és a motion
capture lehetőségekről.
8.3.6.
Virtuális képalkotás
12 óra/12 óra
A virtuális képalkotás témakör a kész geometriától a kész képig terjedő lényegesebb
munkafolyamatokat tekinti át.
Material-ok és textúrázás
A material-ok és textúrázás téma a nyers geometriához rendelhető anyagtípusok
jellemzőit tekinti át, alapvető textúrázási ismereteket nyújt, betekintést ad a shaderek
világába.
Világítás
Virtuális fénytan - fényforrások típusai, árnyékvetési sajátosságok, mindezek
összefüggése a rendereléssel, megvilágítottság, fényhatások.
Renderelés
A renderelés mint az optimalizálás művészete - a kész jelenettől a kész képig. A
renderelés folyamata, a beállítások összefüggései, hatása a számítási igényekre és
képminőségre, multipass render, realtime engine-ek.
8.3.7.
3D vizuális effektusok tervezése
12 óra/14 óra
3D modellek mozgóképi alkalmazásának lehetőségei a vizuális effektek típusai
szerint (set extension, virtuális karakter, részecske-rendszerek, fizikai szimulációk,
stb.), módszertani különbségek a virtuális jelenet és az élő felvételbe integrált
objektumok alkalmazása között, munkafolyamat tervezés, lehetőségek mérlegelése
és döntések a látványtervtől a kész jelenetig, a visual effects supervisor feladatai.

8.3.8.
Hang- és képfeldolgozás
8 óra/8 óra
Videó- és hangvágó szoftverek, hangi és képi plánozás, előkészítés illetve utómunka
virtuális jelenetben, zörej és szájszinkron alkalmazás lehetősége és módja realtime és
pre-renderelt munkafolyamatban.
8.3.9.
Szakmatörténet
8 óra/8 óra
Technikatörténeti ismeretek (a mozgókép kezdetei, filmtrükkök története, a
számítástechnika fejlődésének főbb állomásai), 3D az álló- és mozgóképkészítés
történetében, a cgi hatása a mozgóképi formanyelvre.
8.3.10.
Interaktív és generatív képalkotási technológiák
8 óra/8 óra
Naprakész kitekintés a kortárs szakmai környezet további irányaira (pl. Augmented
Reality és egyéb alkalmazások - Fragmentarium, Mandelbulber, Touch Designer,
stb.), aktuális szakmai trendek feltérképezése.
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Vizuális szemléltetésre alkalmas tanterem, számítógépterem.
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Megbeszélés
Vizuális szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

projektor

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.

Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.
1.6.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló
rendszerezése

x
x

x

x

x

x

1.7.
2.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

Írásos elemzések készítése

x

2.2.

Leírás készítése

x

2.3.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre

x

2.4.

Tesztfeladat megoldása

x

2.5.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

2.6.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban

2.7.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Képi információk körében

3.1.

rajz értelmezése

x

3.2.

rajz készítése leírásból

x

3.3.

rajz készítés tárgyról

x

3.4.

rajz kiegészítés

x

3.5.

rajz elemzés, hibakeresés

x

3.6.

rajz készítése Z-rendszerről

x

3.7.

rendszerrajz kiegészítés

x

3.8.

rajz elemzés, hibakeresés

x

4.

Komplex információk körében

4.1.

Esetleírás készítése

x

4.2.

Elemzés készítése
tapasztalatokról

x

4.3.

Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján

x

4..4.

Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után

x

4.5.

Utólagos szóbeli beszámoló

x

5.

x

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.

3.

x

Csoportos munkaformák körében

5.1.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x

x

5.2.

Információk rendszerezése
mozaikfeladattal

x

x

5.3.

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

x

5.4.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

5.5.

Csoportos versenyjáték

x

x

x

x

6.

Gyakorlati munkavégzés körében

6.1.

Műveletek gyakorlása

x

6.2.

Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

7.

Szolgáltatási tevékenységek körében

7.1.

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

7.2.

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
9. 3D modellezés tantárgy

216 óra/236 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1. A tantárgy tanításának célja
A 3D modellezés tantárgy keretében a tanulók készségfejlesztő feladatok mellett
megismerkednek a virtuális tér és objektumkezelés alapvető gyakorlati, szoftveres
ismereteivel, különféle modellezési technikákat sajátítanak el, majd projektmunkákon
keresztül, gyakorló feladatok keretében összegzik a megszerzett elméleti és gyakorlati
ismereteiket, munkáikat dokumentálják és archiválják.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1.
Formaismereti gyakorlatok
48 óra/56 óra
A formaismereti gyakorlatok témakör célja a tanulók készségfejlesztése
tanulmányrajzok, koncept-vázlatok, mintázási és makettezési feladatok készítésén
keresztül.
9.3.2.
3D álló- és mozgóképalkotás szoftveres alapjai
48 óra/56 óra
A témakör célja a képzés középpontjában álló modellező szoftver használatának
elsajátítása. A tanulók a program használatát egyszerű példákon keresztül ismerhetik
meg. A szoftveres munkakörnyezettől a konkrét modellezési technikákig lépésenként
ismerkedhetnek meg a lehetőségekkel. (project, preferences, kezelőfelület,
manipulátorok, transzformációk, primitívek és properties, vertex, edge, face,
duplikálás, group, parentálás, curve, deform, stb.)
9.3.3.
Sculpt modellezés
22 óra/24 óra
Modellezési technikák elsajátítása virtuális mintázó alkalmazással (pl. Z-brush,
Sculptris, stb.).
9.3.4.
Poligon alapú modellezés
Modellezési technikák elsajátítása poligon alapú modellezés során.

24 óra/24 óra

9.3.5.
NURBS alapú modellezés
Modellezési technikák elsajátítása NURBS alapú modellezés során.

24 óra/24 óra

9.3.6.
Gyakorló feladatok
50 óra/52 óra
A gyakorló feladatok a tantárgy korábbi szakaszában megszerzett ismeretek
összegzése. Ebben a témakörben minden munkát konkrét projektként kezelve,

folyamatosan dokumentálva kell elkészíteni (pipeline tervezés, előkészítés,
kivitelezés, bemutató dokumentáció). A feladatok térjenek ki a különböző típusú
munkafolyamatok igényeivel kapcsolatos gyakorlatokra (pl. egy-egy terv elkészítése
realtime felhasználásra, pre-renderelt produkcióhoz és 3D printelésre előkészített
formában), érintsen különféle tematikákat, pl. objektum modellezés (épület, tárgy,
jármű, stb.), set extension (élő videofelvétel és 3D modell kombinált felhasználására
épített objektum), illetve karaktermodellezés (elsősorban emberi alak, egyéb élőlény,
vagy antropomorfizált objektum).
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Megbeszélés
Vizuális szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

projektor

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz készítése Z-rendszerről
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11643-16 azonosító számú
Animációkészítő szakmai ismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Számítógépes álló vagy animált látványt,
figurákat, háttereket tervez
Figuratív és nonfiguratív álló és animált
mozgóképet tervez, készít

x
x

Valós, vagy virtuális kamera beállítást és
mozgást, nézőpontokat, plánokat, világítást
tervez animációs produkcióhoz
Interaktív és hálózati animációs technológiák
ismerete, web és multimédiatervezés, készítés
Animációrajzoló vektor és pixelgrafikus
programokat alkalmaz
Álló és animációs mozgókép feldolgozó
programokat használ
Vizuális effekteket tervez és készít
Hangfelvevő és rögzítő berendezéseket használ
animációs produkciókhoz
Hangfelvételt szinkronba szerkeszt animációs
képpel
Animációs produkciót grafikával, felirattal lát
el
Elkészült animációs munkáit szakszerűen
rendszerezi, archiválja, frissíti és prezentálja
Hagyományos vagy digitális rajzanimációt
készít
Stopmotion technikát alkalmaz (pixilláció,
gyurma, kollázs, homok, tárgy és bábanimáció)
Animációs produkcióhoz storyboardot jelenít
meg képben, szöveg és hangmegjelöléssel
Mozgóképes storyboardot, animatikot készít
Animációs figurákat tervez, készít síkban és
térben
Animációs produkciókhoz háttereket tervez,
készít síkban és térben
Természetes és mesterséges világítástechnikát
alkalmaz
Animációs produkcióhoz kamerákat és
kameramozgató berendezéseket használ
Objektíveket kezel, fényszűrőket alkalmaz
Vegyes, összetett technikájú animációt készít
(animáció és film együtt)
SZAKMAI ISMERETEK

Animációkészítő
gyakorlatok

Az animációkészítés
elmélete

Az 51213-05 azonosító számú Animációkészítő szakmai ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

Szakmatörténeti ismeretek (filmtörténet,
animációtörténet, technikatörténet)
Animációs álló és mozgóképelemzés,
műfajismeret
Mozgóképi formanyelv (plánozás, nézőpont,
montázs, idő, tempó, dramaturgia)
Háttér és látványtervezés, atmoszféra és
hangulatteremtés az animációkészítésben
Vegyes technika alkalmazása (film és animáció
együtt)
Speciális effektusok tervezése és kivitelezése
animációs produkciókban
Vizuális effektusok tervezése és kivitelezése
animációs produkciókban
Számítógépes hardverismeret és üzemeltetés
animációs produkciók kivitelezésekor
Az álló és mozgóképalkotás szoftveres alapjai
animációs produkciókban
Animációs eszközök multimédiakészítő,
prezentáló, honlapszerkesztő programokban
Interaktív és generatív képalkotási technológiák
animációs alkalmazása
Álló és mozgóképrögzítő eszközök (kamerák,
objektívek), adathordozók ismerete és
kezelése
Világítás animációs produkciókban
(lámpafajták, derítők, fénymérők és állványok,
megvilágítottság, fényhatások)
Hangrögzítő berendezések ismerete
Hang és képszinkronizálás feldolgozása
Beszéd, zene, zörej és hangeffektusok mono és
térhatású felvételi technikái
Az animációkészítés rajzi és plasztikai
eszközrendszere, felszerelései
Vektor és pixelgrafikus programok, álló és
mozgóképalkotó szoftverek kezelése
Figura és mozgástervezés
Báb, kellék, makett és díszletkészítési
technikák, felszerelések ismerete és használata
Stop motion technikák elmélete és gyakorlata
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Álló és animációs mozgókép készítő és
feldolgozó programok alkalmazása (pl. Adobe
Photoshop, Lightroom, Adobe Premiere, Adobe
After Effects, Anime Studio, Krita, 3D max,
Blender, stb.)

x

x

Animációs jelzések, magyarázó rajzok
olvasása, értelmezése

x

Műtermi rajzi, plasztikai, valamint
háttérmakettkészítő eszközök, felszerelések,
kisgépek kezelése, használata animációs
produkciókban

x

x

Kamerák, objektívek, kameramozgató és
világítóberendezések, számítógépek és
adathordozók szakszerű használata animációs
produkciókban
Hangrögzítő, keverő berendezések kezelése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Térlátás
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő és fenntartó készség
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési készség
Intenzív munkavégzés

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

10. Az animációkészítés elmélete tantárgy

134 óra/98 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy keretében a tanulók részletes ismereteket szereznek az alapvető animációs
technikákról a munkafolyamatok tervezésétől a kész mozgóképig, megismerik a
munkavégzéshez szükséges eszközök és szoftverek típusait, alkalmazásuk módját.
A közvetlen munkavégzéshez szükséges ismereteken felül nemzetközi és magyar
szakmatörténeti és műfajismereti áttekintés, illetve a kortárs szakmai környezet és az
előremutató trendek feltérképezése biztosít megbízható és naprakész alapot a tanulók
számára a későbbi, önálló szakmai fejlődéséhez.
10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

10.3.
Témakörök
10.3.1.
Szakmatörténet
24 óra/6 óra
A témakör a nemzetközi és magyar film- és animációtörténetet ismerteti a
kezdetektől napjainkig - hogyan mozdult meg a kép először, milyen fejlődési utat járt
be, illetve napjainkban milyen lehetőségek és irányzatok vannak az
animációkészítésben.
10.3.2.
Dramaturgiai ismeretek
8 óra/8 óra
A klasszikus, mozgóképi formanyelv alapjai mellett a tanulók ismereteket szereznek
az animáció során alkalmazható, speciális képi narráció eszköztárával,
megismerkednek a műnemek, a történetmesélés, a kompozíció, plánozás, tér- és
időkezelés lehetőségeivel.
10.3.3.
Animációs műfajismeret
12 óra/6 óra
A témakör keretében a tanulók megismerkednek a különböző, hagyományos és
digitális technikákkal (pl. rajzanimáció, bábanimáció, tárgy-, papír-, vagy
gyurmaanimáció, pixilláció), 2D és 3D képalkotó szofteverek alkalmazási
lehetőségeivel, az animáció alkalmazási területeivel (reklám, videoklip, prezentáció,
rövid- és egészestés film, filmtrükk, stb.).
10.3.4.
Animáció stúdió felépítése, működése
8 óra/8 óra
A témakör során a tanulók megismerkednek a különböző műfajokra, vagy
részfeladatokra specializálódott stúdiók szervezeti és technikai felépítésével,
működésével, illetve átfogó, konstruktív ismereteket szereznek különböző léptékű
stúdiók létrehozásának lehetőségeiről és korlátairól (pl. otthoni munkakörnyezet,
kisvállalkozás, filmstúdió, stb.)
10.3.5.
Animációs hardver- és szoftverismeret
20 óra/18 óra
A témakör során a tanulók megismerik a számítógép felépítését és üzemeltetését,
különböző animációs produkciók kivitelezéséhez szükséges eszközöket és
szoftvereket (Krita, Photoshop, Premiere, TV paint, After Effects, Dragon Frame,
stb.)
10.3.6.

Animáció-elmélet és tervezés

20 óra/14 óra

A témakör Animáció-elmélet fejezetében (8 óra/8 óra) keretében a tanulók részletes
ismereteket szereznek a képkockánként létrehozott mozgásillúzió keltésének
tervezési és kivitelezési munkafolyamatairól (beállítási rajz, terv-kulcs-fázis
folyamat, stb.), a mozgások jellemzőiről (egyenletes, gyorsuló-lassuló, hullám- és
visszatérő mozgás, stb.), az időzítés (timing) jelentőségéről, megtanulják értelmezni
a szakmaspecifikus jelöléseket (tyúklétra, expozíciós lista, stb.). A témakör átfogó
technikatörténeti ismereteket is magában foglal a klasszikus cellanimációtól a
digitális megoldásokig.
A témakör tervezés fejezetében (25 óra/25 óra) a tanulók elsajátítják a produkciós
tervezéshez és kivitelezéshez (gyártáshoz) szükséges elméleti tudást (szinopszis
írása, forgatókönyvírás, storyboard, költségvetés tervezés animációs produkcióban,
figura-, háttér- és látványtervezés, stb.)
10.3.7.
Álló- és mozgóképrögzítés
18 óra/14 óra
Az álló- és mozgóképrögzítő eszközök ismerete alapvető tudás az
animációkészítéshez. A tanulók megismerik a kamera és objektív típusok, statívok,
kameramozgató eszközök, világítástechnikai berendezések, fényszűrő fóliák, stb.
kezelését és felhasználási lehetőségeit.
10.3.8.
Hang- és képszinkron
8 óra/8 óra
A témakör keretében a tanulók ismereteket szereznek a hangrögzítő berendezésekről,
beszéd, zene, zörej és hangeffektusok mono- és térhatású felvételi technikáiról, a
hang- és képszinkronizálás feltételeiről és lehetőségeiről (zörej- és szájszinkron
alkalmazása), illetve a hang feldolgozásáról.
10.3.9.
Interaktív és generatív képalkotási technológiák
8 óra/8 óra
A témakör az animáció speciális alkalmazási lehetőségeit tekinti át (pl. számítógépes
játékok, videóinstallációk, kísérleti filmek, stb.)
10.3.10. Speciális és vizuális effektusok tervezése
8 óra/8 óra
Speciális effektusok (felvétel során létrehozható trükkök), vizuális effektusok
(utómunkával létrehozható trükkök) tervezési ismeretei animációs produkciókban, pl.
felvételi trükkök lehetőségei bábfilm készítése során, élő felvétel és animáció
kombinált alkalmazása (vegyestechnika), stb.
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Vizuális szemléltetésre alkalmas tanterem, számítógép terem
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Megbeszélés
Vizuális szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

projektor

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
rendszerrajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
x
Csoportos munkaformák körében

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
11. Animációkészítő gyakorlatok tantárgy

272 óra/236 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy keretében a tanulók gyakorlati ismereteket szereznek az alapvető
hagyományos és digitális animációs technikákról, álló- és mozgóképben való
ábrázolásról, a munkafolyamatok tervezésétől a kész mozgóképig, miközben a
munkavégzéshez szükséges eszközöket és szoftvereket alkalmaznak, munkáikat
dokumentálják és archiválják.
A gyakorlati témakörök ajánlott óraszámait javasolt konkrét, életszerű, minél több
témakört magukba foglaló gyártási projektfeladatok mentén elosztani.
11.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

11.3.
Témakörök
11.3.1.
Animációs ábrázolás
36 óra/20 óra
A témakör az animációs munka gyakorlati alapismereteit tartalmazza, a tanulók
gyakorló feladatokon keresztül ismerkednek meg a kölönböző animációs
technikákkal (rajz, papírkivágás, tárgyanimáció, bábfilm, stb.). A témakör
stílusgyakorlatokat is magában foglal, aminek során a tanulók azonos technikával,
azonos témára, illetve karakterekre készítenek vizuális koncepciójukban eltérő
figura- és látványterveket, majd ezeket a stílusuknak megfelelő módon mozgatják
meg.
11.3.2.

Animációs szoftverismeret

54 óra/54 óra

Szoftveres gyakorló feladatok különféle animációs technikákkal (rajz, papírkivágás,
tárgyanimáció, bábfilm, stb.) készülő produkciós környezetekben. A témakör az
animáció előkészítéséhez, gyártásához és utómunkájához szükséges szoftverek
készség szintű alkalmazását, a programok különféle munkafolyamatokban betöltött
szerepének alapos megértését segíti (pl. Krita, Adobe Photoshop, Adobe Premiere,
After Effects, Flash, stb.)
11.3.3.
Stop motion technika
46 óra/42 óra
Animációs operatőri és világosító ismeretek (kamera használat, kamerarögzítő és mozgató eszközök, objektívek, adattároló eszközök, világítástechnika, stb.), stop
motion vezérlőprogramok (pl. Dragonframe) használata.
11.3.4.
Animációs tervezés és kivitelezés
136 óra/120 óra
Gyakorlati animációkészítő projektfeladatok, gyártási munkafolyamatok kivitelezése
(storyboard rajzolás, animatik készítés, látványtervezés, figuratervezés, terv-kulcsfázis folyamat, báb-, kellék- és díszletkészítési technikák, stb.) különféle animációs
technikák (rajz, papírkivágás, tárgyanimáció, bábfilm, stb.) alkalmazásával.
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Vizuális szemléltetésre alkalmas tanterem, számítógép terem, műterem, báb- és
díszletműhely
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Megbeszélés
Vizuális szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

projektor

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása

1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
rendszerrajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
rendszerrajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x

4.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

Sorszám
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Tanulói tevékenységforma

Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
12019-16 azonosító számú
Mozgóképkészítő szakmai ismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Mozgókép elmélet

Mozgókép gyakorlat

A 51213-08 azonosító számú Mozgóképkészítő szakmai ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Számítógépes álló vagy mozgó látványt,
figurákat, háttereket tervez
Figuratív és nonfiguratív álló és mozgóképet
tervez, készít
Valós kamera beállítást és mozgást,
nézőpontokat, plánokat, világítást tervez
Vektor és pixelgrafikus programokat alkalmaz
Álló és mozgókép feldolgozó programokat
használ
Hangfelvevő és rögzítő berendezéseket használ
Hangfelvételt szinkronba szerkeszt
mozgóképpel
Mozgóképet grafikával, felirattal lát el
Elkészült munkáit szakszerűen rendszerezi,
archiválja, frissíti és prezentálja
Speciális effekteket tervez és készít
Storyboardot jelenít meg képben, szöveg és
hangmegjelöléssel
Mozgóképes storyboardot készít
Természetes és mesterséges világítástechnikát
alkalmaz
Kamerákat és kameramozgató berendezéseket
használ
Objektíveket kezel, fényszűrőket alkalmaz
Műteremben vagy külső térben álló és
mozgóképeket készít

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Szakmatörténeti ismeretek (filmtörténet,
technikatörténet)
Álló és mozgóképelemzés, műfajismeret
Mozgóképi formanyelv (plánozás, nézőpont,
montázs, idő, tempó, dramaturgia)
Háttér és látványtervezés, atmoszféra és
hangulatteremtés
Vegyes technika alkalmazása (film és animáció
együtt)
Speciális effektusok tervezése és kivitelezése
Vizuális effektusok tervezése és kivitelezése
Számítógépes hardverismeret és üzemeltetés
Az álló és mozgóképalkotás szoftveres alapjai

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Multimédiakészítő, prezentáló,
honlapszerkesztő programok

x

x

Interaktív és generatív képalkotási technológiák

x

x

x

x

x

x

Álló és mozgóképrögzítő eszközök (kamerák,
objektívek), adathordozók ismerete és kezelése
Világítás (lámpafajták, derítők, fénymérők és
állványok, megvilágítottság, fényhatások)
Hangrögzítő berendezések ismerete
Hang és képszinkronizálás feldolgozása
Beszéd, zene, zörej és hangeffektusok mono és
térhatású felvételi technikái
Produkciós tervezési és gyártásvezetési
ismeretek
Forgatókönyvírási ismeretek
Álló (storyboard) és mozgóképes forgatókönyv
(animatik) készítés
Vágó és kompozitáló alkalmazások kezelése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x

x

x

x

Álló és mozgókép készítő és feldolgozó
programok alkalmazása (pl. Adobe Photoshop,
Lightroom, Adobe Premiere, Adobe After
Effects, Krita, Fusion stb.)

x

x

Mozgóképgyártási jelzések, magyarázó rajzok
olvasása, értelmezése

x

x

Műtermi rajzi, plasztikai, valamint háttér és
díszletkészítő eszközök, felszerelések, kisgépek
kezelése, használata

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Kamerák, objektívek, kameramozgató és
világítóberendezések, számítógépek és
adathordozók szakszerű használata
Hangrögzítő, keverő berendezések kezelése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Térlátás
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő és fenntartó készség
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési készség
Intenzív munkavégzés

12. Mozgókép elmélet tantárgy

150 óra/114 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy keretében a tanulók részletes ismereteket szereznek az alapvető
mozgóképkészítési technikákról a munkafolyamatok tervezésétől a kész munkáig,
megismerik a munkavégzéshez szükséges eszközök és szoftverek típusait, alkalmazásuk
módját.
A tanulók a közvetlen munkavégzéshez szükséges ismereteken felül nemzetközi és
magyar szakmatörténeti, valamint formanyelvi és műfajismeretet szereznek. A kortárs
szakmai környezet és az előremutató trendek feltérképezése megbízható és naprakész
alapot biztosít a későbbi, önálló szakmai fejlődésükhöz.
12.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

12.3.
Témakörök
12.3.1.
Szakmatörténet
22 óra/10 óra
A témakör a nemzetközi és a magyar filmtörténetet ismerteti a mozgókép kezdetétől
napjainkig. A témakör a korai technikai kísérletektől indulva (Muybridge, LePrince)
az egyszerű látványosság elterjedésén (Edison, Lumiere fívérek), a történetmesélés
megjelenésén (Meliés, Porter), a filmnyelv kialakulásán (Griffith, Eizenstein), az
érett némafilmen és a hangosfilm megjelenésén át a nevezetesebb filmes irányzatok,
és jelentős rendezők munkásságának ismertetéséig a klasszikus filmtörténet nagyobb
mérföldköveiről nyújt átfogó ismereteket.
12.3.2.
Mozgóképi formanyelv és műfajismeret
14 óra/8 óra
A témakör a mozgóképi kommunikáció nyelvét (montázs, tér és időábrázolás,
plánozás, stb.), a történetmesélési, dramaturgiai megoldásokat, valamint a mozgóképi
műfajismeret tudnivalóit (zsánerek, stílusok, mozgóképi technikák, alkalmazási
területek, stb.), és a filmelemzés módszereit ismerteti, általános forgatókönyvírási
ismereteket nyújt.
12.3.3.
Álló- és mozgóképrögzítés
16 óra/14 óra
Az álló- és mozgóképrögzítés keretében a tanulók megismerik a kamera és objektív
típusok, adatrögzítők, statívok, kameramozgató eszközök, stb. kezelését és
felhasználási lehetőségeit.
12.3.4.
Világítástechnika
16 óra/12 óra
A témakör során a tanulók átfogó fénytani, világítástechnikai ismereteket szereznek
(színhőmérséklet, külső és belső, mesterséges és természetes világítás, a fény-árnyék
szerepe és hatása a mozgóképkészítésben, lámpafajták, derítők, fénymérők és
állványok, színszűrő fóliák, megvilágítottság, fényhatások, stb.).
12.3.5.
Hangrögzítés
8 óra/8 óra
A témakör keretében a tanulók ismereteket szereznek a hangrögzítő berendezésekről,
beszéd, zene, zörej és hangeffektusok mono- és térhatású felvételi technikáiról,
illetve a hang feldolgozásáról.

12.3.6.
Mozgóképi hardver- és szoftverismeret
26 óra/26 óra
A témakör során a tanulók megismerik a különböző mozgóképi produkciók
kivitelezéséhez szükséges számítógépes hardver eszközöket és szoftvereket (Adobe
Premiere, Adobe After Effects, Avid Media Composer, Fusion, Photoshop, stb.)
12.3.7.
Munkák rendszerezése, prezentálása, archiválása
8 óra/8 óra
A tanulók megismerkednek a nagy adatmennyiségek kezelésének, rendszerezésének,
archiválásának célszerű módjaival. Multimédia-készítő, prezentáló, honlapszerkesztő
programok megismerése során fejlesztik prezentációs készségeiket.
12.3.8.
Produkciós tervezési és gyártásvezetési ismeretek
20 óra/12 óra
A témakör keretében a tanulók átfogó ismereteket szereznek a különböző mozgóképi
produkciók (reklámfilm, videoklip, rövidfilm, játékfilm, dokumentumfilm, stb.)
művészeti és technikai tervezéséről, előkészítéséről, valamint a lebonyolítással
kapcsolatos szervezési, gyártásvezetési feladatok kivitelezéséről.
12.3.9.
Speciális és vizuális effektusok tervezése
12 óra/8 óra
Speciális effektusok (felvétel során létrehozható trükkök), vizuális effektusok
(utómunkával létrehozható trükkök) tervezési ismeretei mozgóképi produkciókban
(pl. élő felvétel és animáció kombinált alkalmazása (vegyestechnika), stb.)
12.3.10. Speciális képalkotási technológiák
8 óra/8 óra
A speciális képalkotási technológiák témakör keretében a tanulók az aktuális
trendekről, lehetőségekről, kihívásokról, az interaktív, generatív és egyéb kísérleti
módszerekről, speciális felvételi eljárásokról (lassított felvétel, 360°-os videó, stb.)
tájékozódhatnak.
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Vizuális szemléltetésre alkalmas tanterem, számítógép terem
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Megbeszélés
Vizuális szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

projektor

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
rendszerrajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x
x

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
13. Mozgókép gyakorlat tantárgy

236 óra/236 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy során a tanulók elsajátítják a mozgóképkészítés gyakorlati ismereteit,
megtanulják önálló és csoportmunka során megoldani a tervezési, előkészítési, gyártási és
utómunkafeladatokat, valódi helyszínen, vagy műteremben mozgóképet alkotni, azt
különböző szoftverekkel szerkeszteni, hanggal, felirattal, effektekkel ellátni, szabványos
formátumú kópiát létrehozni. Munkáikat folyamatosan dokumentálják és archiválják.
A gyakorlati témakörök ajánlott óraszámait javasolt konkrét, életszerű, minél több
témakört magukba foglaló gyártási projektfeladatok mentén elosztani.
13.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

13.3.
Témakörök
13.3.1.
Operatőri gyakorlatok
44 óra/44 óra
A témakör keretében a tanulók kamerakezelési, kameramozgatási, világítási
feladatokon keresztül szereznek operatőri ismereteket, illetve sajátítják el a
kamerakezelés és a világítás alapjait.
13.3.2.
Hangrögzítési gyakorlatok
16 óra/16 óra
A témakör során a tanulók elsajátítják a hangrögzítő eszközök használatát, gyakorlati
feladatokon keresztül ismerkednek a kép és hang kapcsolatával a
mozgóképkésztésben (helyszínen rögzített hang, riport, utószinkron, stb.),
megismerik a hangi plánozás lehetőségeit.
13.3.3.
Vágás és utómunka
56 óra/56 óra
A témakör keretében a tanulók gyakorlati ismereteket szereznek a vágó és
utómunkaszoftverekről, főcímet és feliratot szerkesztenek, megismerkednek a
fényeléssel és a különböző szabványoknak megfelelő rendereléssel.
13.3.4.

Mozgókép tervezés és kivitelezés

96 óra/96 óra

A témakör a mozgóképkészítést a filmötlettől kiindulva a teljes folyamat előkészítési
és szervezési oldala felől közelítve, projekt-tervezési feladatokon, és azok
megvalósításán keresztül járja körül (forgatókönyvírás, storyboard, látványtervezés,
képi atmoszféra és hangulatteremtés, produkciós tervezés és gyártásvezetés, forgatás)
13.3.5.
Speciális és vizuális effektek
24 óra/24 óra
A tanulók egyszerűbb speciális effektusok (felvétel során létrehozható trükkök) és
vizuális effektusok (utómunkával létrehozható trükkök) tervezése és kivitelezése (pl.
matte painting, élő felvétel és animáció kombinált alkalmazása (vegyestechnika),
stb.) során megismerkednek a mozgókép alkalmazásának összetettebb
munkafolyamatokban elfoglalt helyével.
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Vizuális szemléltetésre alkalmas tanterem, számítógép terem, műterem, báb- és
díszletműhely
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Megbeszélés
Vizuális szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

projektor

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz készítése Z-rendszerről
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11887-16 azonosító számú
Kulturális programok és projektek szervezése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb
szervezetekkel
Kampányokat szervez

x

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi,
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi követelményeket
Közreműködik projektpályázatok
elkészítésében

x

x

Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt
szervezetének kialakításához

x

x

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének,
a partneri kapcsolattartás menetének és a
jelentéskészítés rendjének megalkotásában

x

x

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs
feladatokat, kezeli a projektre vonatkozó
elektronikus pályázati rendszert

x

x

Részt vesz a projekt terv szerinti
megvalósításában, különös tekintettel az idő- és
költségelőirányzatokra, valamint a
projekttermék minőségi jellemzőire

x

x

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló
tevékenységek kivitelezését, illetve a
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat

x

x

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az
előrehaladás nyomon követésében a tervtől
való eltérés vizsgálatában

x

x

Közreműködik a projekt lezárásában, a
projekttermék átadásában, a projekttevékenység dokumentálásában

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A rendezvények típusai
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei
Szervezők és közreműködők, koordináció
Rendezvény költségvetési terve
Rendezvény forgatókönyve
Közönségkapcsolati feladatok

Rendezvényszervezés
gyakorlata

Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorla

Rendezvényszervezés

A 11887-16 azonosító számú Kulturális programok és projektek szervezése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai
Rendezvény értékelése
Kampányszervezés
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv
Projekt és projektszervezet
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés,
tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés,
költségvetés, kommunikációs és minőségterv,
monitoring és kontrollterv
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-,
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs
menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Főbb hazai és európai uniós alapok,
alapkezelők

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
x
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
x
Jelentéskészítés
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Pontosság
x
Rugalmasság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
Kreativitás, ötletgazdagság
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

14. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy

54 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen
közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és
mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje
meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nem kapcsolódik, alapozó tárgy
14.3.
14.3.1.
-

Témakörök
A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment
A projekt és jellemzői
Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)
Projekt és projektszervezet
Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai
Információgyűjtés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata

16 óra/… óra

14.3.2.
Programozás, azonosítás, tervezés
20 óra/… óra
Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások
Igényfelmérés, megvalósíthatóság
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv,
monitoring és kontrollterv
„Kritikus út”
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Projekttervek jóváhagyása
Nyilvántartás
14.3.3.
Megvalósítás és kontroll
6 óra/… óra
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
Információgyűjtés
14.3.4.
Értékelés és zárás
Nyomon követési eljárások

6 óra/… óra

Eltérések elemzése
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok,
jelentéskészítés
14.3.5.
Pályázatírás
A pályázatírás elméleti alapjai, uniós és hazai források

14.4.

6 óra/… óra

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.
5.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés

6.

projekt

7.
8.
9.

kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

10.

házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor
számítógép, projektor

számítógép, projektor
számítógép, projektor,
szoftverek, internet

számítógép, projektor,
szoftverek, internet

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.

rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
x

x

x

x

3.1.

rajz értelmezése

x

3.2.
4.

rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében

x

4.1.

Esetleírás készítése

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet
Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
x
x
x
x

x

x

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy

18 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással
összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és

adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati
rendszert.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy
során elsajátított kompetenciákra.
15.3.
Témakörök
15.3.1.
A projekttervezés gyakorlata
6 óra/… óra
Az igényfelmérés módszerei
A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, iratés szerződésminták értelmezése és kitöltése
Projekttervezés
Célkitűzés (célfa, problémafa)
Tevékenységdiagram
Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix
Időrendi ütemezés (Gantt)
Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés)
Kommunikációs és minőségterv
Monitoring és kontrollterv dokumentumai
„Kritikus út” kiszámítása
Kockázatelemzés módszerei
15.3.2.
A projektmenedzsment gyakorlata
6 óra/… óra
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment) dokumentumai
Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata
Szerződéskötés mintadokumentumai
Információgyűjtés és rendszerezés
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, iratés szerződésminták
15.3.3.
Pályázatírás
Hazai és uniós pályázatok rendszere
Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai
A pályázatírás módszertana

3 óra/… óra

15.3.4.
A projektet támogató szoftverek használata
3 óra/… óra
A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftverek használata
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése

15.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

3.

megbeszélés

4.
5.

vita
szemléltetés

6.

projekt

7.

kooperatív tanulás

8.

szimuláció

9.

szerepjáték

10.

házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, nyomtató,
internet

Számítógép, nyomtató

Számítógép, nyomtató,
fénymásoló

2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
16. Rendezvényszervezés tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit,
módszereit, sajátítsák el a rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak
képessé kisrendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a
marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kisrendezvény
megvalósítása céljából indított kampány megszervezésére.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Magyar nyelv és irodalom, valamint a Programszervezés és
projektmenedzsment tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra
épül.
16.3.
Témakörök
16.3.1.
Rendezvénytípusok és feltételek

10 óra/… óra

A rendezvények típusai, a kisrendezvények feltételei
Konfliktuskezelői technikák
16.3.2.
Jogi alapok
10 óra/… óra
A rendezvényszervezés jogi alapjai: Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek, szerződések jogi alapjai
16.3.3.
Rendezvényi költségvetés és forgatókönyvkészítés
Rendezvények költségei, Költségvetés készítése,
A forgatókönyv

10 óra/… óra

16.3.4.
Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció
A közönségkapcsolati munka alapjai,
a marketing alapjai
Médiakapcsolatok kialakítása, kampányszervezés

10 óra/… óra

16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, számítógép terem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

x

3.

megbeszélés

x

x

4.

vita

5.

házi feladat

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x
x

x

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján

x
x

x

x
x

Számítógép, nyomtató

x

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
17. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy

31 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait,
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül,
valamint a Rendezvényszervezés ismereteire.
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Forgatókönyvírás
Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése.
A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés)
Táblázatkészítés
17.3.2.
Költségvetés készítése
A rendezvény tervezése, forrásai.
Költségvetés készítése gyakorlatban

16 óra/… óra

5 óra/… óra

17.3.3.
Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata
A közönségkapcsolati munka módszerei
A marketingkommunikáció gyakorlata
Kampányszervezés gyakorlata

10 óra/… óra

17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Számítógép terem
Gyakorlati helyszín
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázat

x

2.

kiselőadás

x

3.

megbeszélés

x

4.

Vita

x

5.

szemléltetés

6.

házi feladat

x

7.

projekt

x

x
x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

8.
9.
10.

kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

x
x
x

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.

Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x
x
x
x

x

x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
12045-16 azonosító számú
Képző- és iparművészeti alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Szakmai
projekt
gyakorlat

A 12045-16 azonosító számú Képző- és iparművészeti alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Részt vesz képző- és iparművészeti események szervezésében és
dokumentálásában
Részt vesz a művészeti események marketing- és PR tevékenységének
szervezésében
Közreműködik művészeti események arculatának tervezésében
WEB-felületek és közösségi oldalak tartalmát szerkeszti
Szakmai portfóliót készít
Prezentációt készít
Prezentációval bemutatja szakmai múltját, elképzeléseit, terveit
Prezentációhoz, kiadványokhoz tipográfiai és vizuális tervet készít
SZAKMAI ISMERETEK
A képző- és iparművészeti események, rendezvények speciális szervezési
ismeretei
Kommunikációs felületek tervezése, szerkesztése, terjesztése
Képző- és iparművészeti műtárgyak kezelése, installálása
Képző- és iparművészeti műtárgyak dokumentálása, prezentálása, közzététele
Képző- és iparművészeti alkotói műhelykörnyezet ismerete (műterem, műhely,
művésztelep, stb)
Szervezők és közreműködők koordinációja
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
Jogszabály-alkalmazás készsége
Verbális és nonverbális kommunikáció
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Rugalmasság
Elhivatottság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

18. Szakmai projekt gyakorlat tantárgy

314 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a Képző- és iparművészeti program- és projektszervező szakma szakirányú
gyakorlati ismereteinek elsajátítását célozza. A szakmai gyakorlati munka során fellépő
különböző szervezési és kivitelezés-szervezési feladatok elvégzésére szolgál. A
feladatprofil a szakmai munka dokumentálását és menedzselését, valamint a
munkadarabok tervezési munkálataitól a kiállítási, publikálási és értékesítési feladatáig
terjed. A tanuló elsajátítja az önálló projektgondolkodás alapjait a tervezéstől a kész
munka utóéletének gondozásáig
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika, szakmai idegen nyelv, szakmai főtárgy gyakorlata
18.3.
Témakörök
18.3.1.
Szakmai projektek kivitelezése
139 óra/… óra
A képző- és iparművészeti események, rendezvények speciális szervezési
ismereteinek gyakorlati elsajátítása a tervezéstől a konkrét kivitelezésig
Saját, és mások munkáinak bemutatásához kapcsolódó események online és
hagyományos kommunikációs felületeit megtervezi, tartalomszerkesztéssel
támogatja
Folyamatosan dokumentálja szakmai tevékenységét, valamint alkalmassá válik arra,
hogy mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos
projektjeiről, eseményeiről prezentációt készít, és prezentál
Megismeri és használja a képző- és iparművészeti munkák műhelykörnyezetét
18.3.2.
Dokumentáció, prezentáció gyakorlat
87 óra/… óra
Folyamatosan dokumentálja szakmai tevékenységét, valamint alkalmassá válik arra,
hogy mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos
projektjeiről, eseményeiről prezentációt készít, és prezentál
18.3.3.
Műtárgyak kezelése
88 óra/… óra
Saját és mások műtárgyainak szakszerű tárolása, csomagolása, szállítása,
kiállításokon történő bemutatásának módja, szakszerű installálás és kiállítás bontás.
A művek kiállításával kapcsolatos dokumentumok kezelése, műtárgyjegyzék,
műleírás, biztosítás.
18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmai műhely, műterem, informatika terem, kiállító tér
18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projektmunka
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

5.3.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 60 óra
11. évfolyamot követően 60 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Megismerkedik a feladattal, kutatásokat, anyaggyűjtést végez
Szakmai munkájában hagyományos és digitális rajzi munkát végez
Mozgóképkészítési alapokat sajátít el
A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Vektor- és pixelgrafikus, álló- és mozgóképszerkesztő programokat alkalmaz
Folyamatosan mélyíti mozgókép elméleti, tervezés-módszertani tudását
Munkát archivál, prezentál, mozgóképes anyagot szakszerűen ad le
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 80 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Megismerkedik a feladattal, kutatásokat, anyaggyűjtést végez
Szakmai munkájában hagyományos és digitális rajzi munkát végez
Mozgóképkészítési alapokat sajátít el
Vektor- és pixelgrafikus, álló- és mozgóképszerkesztő programokat alkalmaz
Folyamatosan mélyíti mozgókép elméleti, tervezés-módszertani tudását
Munkát archivál, prezentál, mozgóképes anyagot szakszerűen ad le

X.
Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata
minden ágazat esetében
Tantárgyak

1/13.
évf.

2/14.
évf.

Szakmai idegen nyelv
Érettségire épülő
szakképesítés órakerete
Rendelkezésre álló
órakeret/hét
Tanítási hetek száma

4

4

1/13-2/14. évf.
óraszám
összesen
268

31

31

2077

35

35

36

31

1260

1085

Éves összes óraszám

2345

A 2016. 09.01. bevezetésre kerülő szakgimnáziumi keretháló kiegészítése

2.155.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
V.. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
ágazathoz tartozó
54 211 07 SZOBRÁSZ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012 (VIII.9.) Korm. rendelet és
– a(z) 54 211 07 számú, szobrász megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 07
Szakképesítés megnevezése: Szobrász
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés,
kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolyamot
követően 60 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák:

Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két
évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam

heti óraszám
11 óra/hét
12 óra/hét
10 óra/hét
10 óra/hét

éves óraszám
396 óra/év
432 óra/év
60 óra
360 óra/év
60 óra
310 óra/év

5/13. évfolyam
Összesen:

31 óra/hét

961 óra/év
2739 óra

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve
alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a
szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret
szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év
120 óra
961 óra/év
2237 óra

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és
ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott
óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok
oszthatósága miatt keletkezik!)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően
ha a művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít
fel, a szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza
követelményeinek teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a
tanuló heti óraszáma legfeljebb negyven óra.
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára
történő kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza.

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

10.

11.

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

3

8

2,5

9,5

3

7

2,5

7,5

12

19 8

23

12

19

60
Összesen

11

ögy

heti
óraszám

2/14.

heti
óraszám

ögy

heti
óraszám

12.

60

12

ögy

heti
óraszám

120

10

10

31,0

31,0

31,0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2

2

10586-12 Művészetelmélet és
ábrázolás
10588-12 Tervezés és
technológia
10589-12 Kortárs szakmai
környezet

Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás
gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat

1

1
3

1

1
2

1

1
2

1

2
2

1

8
4,5

2
8

4

3

4,5

3
4
1
1

8

3

Kortárs művészettörténet

A szoborkészítés
SZOBORKÉSZÍTÉS 10720-12 gyakorlata
Szoborkészítés elmélete
11887-16 Kulturális programok Projekttervezés és
és projektek szervezése
projektmenedzsment

4

1
0,5

3

3
0

3
9

9,5

2

2,5

9
0

2

Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés
gyakorlata
12045-16 Képző- és
iparművészeti alapismeretek

Szakmai projekt gyakorlat

0,5
1
1
1

2

2

0,5

1,5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

11498-12
10586-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
Művészetelmélet és
(érettségire
Foglalkoztatás II.
ábrázolás
épülő képzések
esetén)

A fő
szakképesítésre
vonatkozó: Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Művészettörténet
A művészetek története
a 19. századig

288
396

90

342
432

60

e

108

gy

ögy

252
360

60

gy

77,5 232,5
310

öt évfolyamos képzés egészében: 653 óra (29,7%)

e

gy

375 589
964
1112

378

1112

1/13.
288 828
1116

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

36

0

36

0

31

0

36

36
31

0

108

0

72

0

72

0

gy

375 589
964
2080

1417 óra (69,9%)

0

36

e

663 óra (30,1%)

2076

öt évfolyamos képzés egészében: 1423 óra (70,3%)

A művészetek története
a 20. században
Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

e

2/14.

A szakképzés összes óraszáma

ögy

e

gy

A szakképzés összes óraszáma

e

5/13.

ögy

108

gy

12.

gy

Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)

11.

Fő szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

e

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés
összes óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

62

0

0

0

15

0

15

0

0

15

0

15

0

3

3

0

0

3

0

3

0
0
0
0
0
0
0
0
139

4
4
4
62
6
8
24
24
62

4
4
4
62
6
8
24
24
201

0
0
0
0
0
0
0
0
144

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
62
6
8
24
24
62

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
62
6
8
24
24
206

0

31

0

139

31

0

67

0

248

536

0

0

0

139

0

0

108

31

139

108

31

31

62

36

562

0

314

0

314

0

248

288

10589-12 Kortárs
szakmai környezet

10588-12 Tervezés
és technológia

A látvány utáni
térábrázolás és
formaképzés alapjai
Emberábrázolás alapjai
Ember és tér
Térábrázolási rendszerek
Anyagismeret
Szaktörténet és
anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Tervezés és kivitelezés
gyakorlat
Kortárs
művészettörténet

72
72
36

36
0

36
0

36

0

36
108

0

36

0

36
0

0

62
31

0

31
0

0

0

93

165

0

72

0

93

165

72
134
36
139

93
62

165
196
36
278

0
0
0
144

72
108
36
0

0
0
0
139

93
62
0
0

165
170
36
283

278

144

0

139

0

283

108

0

108

0

0

108

108

0

108

0

0

108

93

0

0

93

0

93

0

139

139
0

108
0

72

108

139

0

139
0

108

0

0

108
0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

0

Képző- és iparművészet
a XX. században

0

62

62

0

0

62

0

62

Kiállítás és kulturális
események látogatása,
elemzése

0

31

31

0

0

31

0

31

278

587

0

343

0

278

621

A szoborkészítés
gyakorlata
SZOBORKÉSZÍTÉS 10720-12

72

0

0

0

144

0

108

0

93

345

0

309

0

A szobrászműterem és
műhely berendezései,
eszközei, szerszámai

16

6

7

29

31

60

0

31

0

31

62

Szobrászati anyagok
használata

20

10

15

45

41

86

0

45

0

41

86

Szobrászati
sokszorosító eljárások,
öntés

36

36

31

103

67

170

0

104

0

67

171

Faragás: anyagok és
technológiák

36

26

62

46

108

0

70

0

46

116

Rajzi, mintázási
gyakorlat

36

30

40

96

93

163

0

93

0

93

186

0

103

63

167

0

89

1

63

153

Szoborkészítés elmélete

0

36

0

36

0

0

0

0

103

1

A szobrászat története a
kezdetektől az ókor
végéig

11

11

Az európai szobrászat a
XX. századig

22

85

3

7

11887-16 Kulturális programok és projektek szervezése

Az Európán kívüli
szobrászat napjainkig
Dokumentáció, portfólió

0

11

0

11

0

0

11

47

132

0

72

0

47

119

3

10

0

6

0

3

9

1

13

14

0

0

1

13

14

0

0

54

0

0

0

0

0

Projekttervezés és
projektmenedzsment

36

A projekt jellemzői,
projektciklus
menedzsment

16

16

16

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

6
6
6

6
6
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15

0

0

0

0

0

Programozás,
azonosítás, tervezés
Megvalósítás és kontroll
Értékelés és zárás
Pályázatírás
Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata

0

18

0

0

0

0

6
6
6

54

15
0

0

0

Projekttervezés
gyakorlat
Projektmenedzsment
gyakorlat
Pályázatírás
Projektszoftverek
Rendezvényszervezés
Rendezvénytípusok és
feltételek
Jogi alapok

0

54

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

15

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

3

3
0
36

3
0
36

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

36

0

0

0

36

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

Rendezvényi
költségvetés és
forgatókönyv

10

10

10

0

0

0

0

0

Közönségkapcsolat és
marketingkommunikáció

10

10

10

0

0

0

0

0

Rendezvényszervezés
gyakorlata
Forgatókönyvírás
Költségvetéskészítés
gyakorlata

0

0

0

0

0

0

0

12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek

Közönségkapcsolat és
kampányszervezés
Szakmai projekt
gyakorlat
Szakmai projektek
kivitelezése
Dokumentáció,
prezentáció gyakorlat
Műtárgyak kezelése

0

36
36

0

72

0

72

16

31

31

16

31

0

31

0

0

0

0

0

16

16

0

0

0

0

0

5

5

5

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

46

242

242

0

0

0

0

0

242

0

0

0

0

0

36

36

31

139

139

0

0

0

0

0

18

18

15

51

51

0

0

0

0

0

18

18

52

52

0

0

0

0

0

16

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
3óra/3 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
6 óra/6 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven
sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas
lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről.
Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta
kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik
a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás
során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával
olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá
válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni,
illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.

2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10586-16 azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

Művészettörténet

A 10586-16 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai
és szakmai orientációs előtanulmányokat
folytat

x

Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit
rajzi vagy plasztikus formában jeleníti meg

x

Folyamatosan felhasználja, bővíti
művészettörténeti, népművészeti és
művészetelméleti ismereteit

x

SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai egyes
időszakok szellemiségébe ágyazottan
Művészeti irányzatok a XX.században
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az
egyetemes művészettörténet emlékanyagának
lelőhelyei
Időszaki kiállítások
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-,
stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés)
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A magyar népművészet
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és
környezetbe illesztése
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek
felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése,
kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok
megjelenítése, azok felépítése, arányai,
mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet
megjelenítése

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs,
kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test
stb. – kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi
figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy
installáció készítési folyamat
Az elkészült munkák bemutatásra való
előkészítése és kiállítása

x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások
elemzése, értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festés, mintázás,
térkonstrukciók kialakítása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
x
x

x

x

x

x

x

x

3. Művészettörténet tantárgy

201 óra/206 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

3.1. A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél
nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb
választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé
váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek megszerzésén
keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a művészeti környezet
önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának
önálló, szakszerű értékelését
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, Stílustan és szaktörténet
3.3. Témakörök
3.3.1.
A művészetek története a 19. századig
139 óra/139 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a hazai
és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre
lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai

3.3.2.
A művészetek története a 20. században
62 óra/67 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges
előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi
műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a XX. században
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

osztály
x

csoport
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
x
irányítással

x
x
x
x

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Rajz, festés, mintázás gyakorlat tantárgy

562 óra/536 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét,
szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a tanuló
kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes önértékelésre
nevel.
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, Ábrázoló geometria

4.3. Témakörök
4.3.1.
A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
165 óra/165 óra
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre
épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és
modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és társítása a
szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
4.3.2.
Emberábrázolás alapjai
165 óra/165 óra
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése" a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
4.3.3.
Ember és tér
196 óra/170 óra
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek
továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó egyénre
jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
4.3.4.
Térábrázolási rendszerek
36 óra/36 óra
A témakör tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.

A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
síkmértan – síkmértani szerkesztések,
térgeometriai alapok
Monge-féle vetületi ábrázolás
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

2.
3.
4.
5.
6.

egyéni
x

csoport
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

1.3.

Információk feladattal vezetett rendszerezése

2.
2.1.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
x
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
x
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében

1.
1.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.

x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

5.1.

Műveletek gyakorlása

x

x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10588-12 azonosító számú
Tervezés és technológia
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Stílustan és
szaktörténet

Tervezés és gyakorlat

A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a
tervezési munkájában
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt
keres a munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális
modellt készít
Manuális eszközökkel prezentációt készít
Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
dokumentál, archivál és prezentációt készít,
bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést
készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a
portfolióját
Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz
részt
Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét
Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai
feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához
szükséges eszközrendszert
Alkalmazza szakmája legfontosabb
alapanyagait, és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét
szakma i feladataiban alkalmazza
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

A probléma vagy feladat meghatározásának
módjai, menete

x

x

Motívumkeresés, gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel

x

Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,
összeállítása

x

Tanulmányrajzok alapján, vizuális
memóriájára, belső látására támaszkodva
kreatív tervek készítése

x

A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó
ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő
anyagok megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használata (pl. magyarázó, közlő
rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának,
működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási,
alkalmazási módjai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű
használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű
felhasználása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség
Önállóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

5. Anyagismeret tantárgy

278 óra/283 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti ismereteinek
elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az
anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A szakmában használatos alap- és segédanyagok, eszközök fajtái, tulajdonságai,
alkalmazási lehetőségei, az alkalmazás szabályai
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1.
Szaktörténet és anyagismeret
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások és technológiák elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet és viszonya, határterületeik
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban

278 óra/283 óra

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

projekt
kooperatív tanulás
megbeszélés
magyarázat

egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

1.1.

Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
x
x
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése tapasztalatokról
x

1.4.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x

x

x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Tervezés és gyakorlat tantárgy

108 óra/108 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségei,
szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési
feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati
előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
6.3. Témakörök
6.3.1.
Tervezés és kivitelezés gyakorlat
108 óra/108 óra
Anyagismeret:
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok

Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
Eszközismeret:
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való előkészítésük,
karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
Tervezés:
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
Anyag- és eszközhasználat:
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Műhely- és műteremhasználat:
Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer

Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan
munkavégzéshez
Kivitelezés:
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
megbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10589-12 azonosító számú
Kortárs szakmai környezet
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10589-12 azonosító számú Kortárs szakmai környezet megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Kortárs Kiállítás
művész
és
ettörtén kulturáli
et
s
esemén
yek
látogatá
sa
FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs
művészettörténeti és szaktörténeti ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK

x

Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától
napjainkig
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe
illesztése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x

Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése,
értelmezése
Stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai
munkában
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x
x

x

Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

x

x

Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

x

x

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x

x

x
x
x

7. Kortárs művészettörténet tantárgy

93 óra/93 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
7.3. Témakörök
7.3.1.
Képző- és iparművészet a XX. században
62 óra/62 óra
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
7.3.2.
Kiállítás és kulturális események látogatása, elemzése
31 óra/31 óra
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műterem látogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kiállítás látogatás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása

1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban

x

x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10720-12 azonosító számú
SZOBORKÉSZÍTÉS
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10720-12 azonosító számú Szoborkészítés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
A
A
szobork szobork
észítés észítés
gyakorl elmélete
ata

FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs
művészettörténeti és szaktörténeti ismereteit
Rajzi és plasztikai tanulmányokat folytat Szakmai
munkájához rajzi és plasztikai tanulmányokat
folytat
Megtervezi, ütemezi a szoborkészítés teljes
folyamatát
Tervet, vázlatot műleírást készít (rajz, műszaki rajz
/ 3D elektronikus formában is/, műszaki leírás,
plasztikus vázlat)
A kifejezésnek és a megjelenítésnek megfelelő
anyag és technikaválasztás A kifejezés és
megjelenítés szempontjai szerint anyagot és
technikát választ

x

Önálló munkavégzés A megvalósítás és kivitelezés
során önállóan alkalmazza a választott szobrászati
technikát
SZAKMAI ISMERETEK

x

Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától
napjainkig
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe
illesztése
Rajzi, plasztikai ismeretek szakmai alkalmazása
Naprakész ismeretek az anyag-, és
szerszámtechnológia területén
Építészeti alapismeretek
A szobor közösségben betöltött szerepe
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése,
értelmezése
Stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai
munkában
Rajzolás, mintázás alkalmazása a kivitelezésben
Szabadkézi rajzolás, mintázás alkalmazása a
szakmai kivitelezésben
Technológiai folyamatok értése és alkalmazása
A műhely, az eszközök, az anyagok szakszerű és
körültekintő alkalmazása
A szakmai szöveg, műszaki terv, műszaki rajz és
leírás értése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

x

x

Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

x

x

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x

x

8. A szoborkészítés gyakorlata tantárgy

623 óra/621 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
Az általános téri-plasztikai problémák ismertetése, analízise a szobrászat speciális
eszközeinek használatával
Természeti stúdiumok: a természeti forma, mint a mesterséges tárgyak előképe
A természeti forma fogalma: formaképző struktúrák, forma és idő, formaalakító
tényezők
Egyszerű és bonyolult szerkezetek megértése, leképezése
Ornamentális és geometrikus elemek
A téri viszonyok (fent-lent, jobb-bal, előtér-háttér) megértése
A rész, az egész, arányok (és arányrendszerek), méretek, súly, alkat, karakter, lépték
összefüggéseinek feltárása plasztikus feladatsorokon át
Az emberi test arányrendszere, mintegy alapja a térben elfoglalt helyünknek: az épített
tér és funkciói (pihenés, munka, reprezentáció, luxus)
Az építészet és szobrászat kapcsolata
A funkcionalitás a szobrászatban
A szobrászati műfajok (érem, vert érem, dombormű, portré, figura, drapériás figura,
torzó, öntvény)
Díszítőszobrászati, épületszobrászati feladatok (gipszöntés, sablonhúzás, gipszforma
készítés, sokszorosítás)
Betűvésés, faragás
Gipszfelrakás, mintázás
A szobrászat anyagai (agyag, gipsz, plasztilin, viasz, fa, kő, műanyagok, stb.)
Eszközeit (kézi és gépi)
Technikák (öntés, faragás, sokszorosítás)
Az anyagok, eszközök, technikák szakmai nyelve
A köztéri szobrászat sajátosságai
A feladatok kivitelezése során a megfelelő arány és léptékrendszer elsajátíttatása
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kémia, fizika, környezetismeret, művészet elmélet és ábrázolás, munkavédelmi ismeretek,
technológiai ismeretek
8.3. Témakörök
8.3.1.
A szobrászműterem és műhely berendezései, eszközei, szerszámai 60 óra/62 óra
A szobrász műterem és műhely felszerelése, eszközei és szerszámai, azok elnevezése,
használatuk a gyakorlatban
A szakmai nyelv megtanulása a gyakorlat során
A gépek és szerszámok szakszerű használata
8.3.2.
Szobrászati anyagok használata
86 óra/86 óra
Az alapvető szakmai tudás elsajátításának gyakorlata érem, dombormű készítése során, az
agyag és a gipsz tulajdonságainak megismerése
Gipszlapok öntése, vágása, formák összeállítása lapokból, sablonhúzás, betűvésés
Ornamentika mintázása, öntése
Természeti formák tanulmányozása, növények (termések), állatok (csiga) mintázása,
terrakotta illetve gipszforma készítése
Vázkészítés, viasz és plasztilin vázlatok készítése állatokról készített rajzok alapján

8.3.3.
Szobrászati sokszorosító eljárások, öntés
170 óra/171 óra
Portré mintázása során a méretek, arányok, karakter témakörével foglalkozás
A kész munka gipszbe öntése
A gipsznegatív fajtái (vakforma, darabforma), szilikongumi negatív készítése,
Szobor előkészítése bronzöntéshez
Az emberi figura, mint a szobrászat klasszikus témája
8.3.4.
Faragás: anyagok és technológiák
A fa és a kő, mint a faragás klasszikus anyagai
A faragás technológiája a kiválasztott anyag függvényében
A pontozógép használata

108 óra/116 óra

8.3.5.
Rajzi, mintázási gyakorlat
Állat, rajzi és mintázási megjelenítése
Portré és figura rajzi és mintázási megjelenítése

199 óra/186 óra

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Műterem, műhely, gipszöntő műhely, faragó műhely, bronzöntő műhely (utóbbiak hiányában
műhelylátogatás)
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

1.

elbeszélés

x

x

SZVK 6.1.-6.12.

2.

megbeszélés

x

x

SZVK 6.1.-6.12.

3.

szemléltetés

x

x

SZVK 6.1.-6.12.

4.

kooperatív tanulás

x

SZVK 6.1.-6.12.

5.

házi feladat

x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel

1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.

Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Geometriai mérési gyakorlat
x
Anyagminták azonosítása
x
Tárgyminták azonosítása
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
9. A szoborkészítés elmélete tantárgy

136 óra/153 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a szobrászat történetét a legkorábbi leletektől az izmusok korszakának végéig
Az őskor európai leletei, az őskor a világ más részein
A korai kultúrák szobrászata (Mezopotámia, Egyiptom)

Kréta és az archaikus görög szobrászat
Klasszikus és hellenisztikus görög szobrászat
A római kor szobrászata
A korai Európa szobrászata (ókeresztény, román, gót)
A reneszánsz szobrászat
Barokk szobrászat
Klasszicizmus és romantika
A századforduló szobrászata (szecesszió, art deco)
Építészeti alaktani elemek
A művek megismerése, stílusjegyek felismerése
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, irodalom, történelem, szakmai tantárgyak
9.3. Témakörök
9.3.1.
A szobrászat története a kezdetektől az ókor végéig
9.3.2.
Korai leletek, az őskor művészete, korai kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom)
A krétai és archaikus görög szobrászat
Klasszikus görög művészettől a hellenizmuson át a római szobrászatig
A különböző korszakok kedvelt műfajai, ábrázolási különbségek

11 óra/11 óra

9.3.3.
Az európai szobrászat a XX. századig
101 óra/119 óra
A korai Európa szobrászata (ókeresztény, román, gót), a reneszánsz és barokk szobrászat,
klasszicizmus és romantika, majd a századforduló szobrászata
Az 1800 évek utáni művészeti törekvések (szecesszió, izmusok)
A XX. század szobrászata
9.3.4.
Az Európán kívüli szobrászat napjainkig
10 óra/9 óra
Más kontinensek szobrászata a legkorábbi időktől (Távol-Kelet, Afrika Észak- és Dél
Amerika, Ausztrália, Japán, India)
Különböző kultúrák szobrászatának hatásai az európai szobrászatra, különböző
korokban
9.3.5.
Dokumentáció, portfólió
14 óra/14 óra
A komplex vizsgafeladat dokumentációjának és portfóliójának elkészítése (fotók,
műleírás, elektronikus úton való rögzítés)
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Előadóterem (számítógép, projektor, könyvek, filmek stb.), könyvtár, múzeum, kiállítás
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

1.

elbeszélés

x

x

SZVK 6.1.-6.12.

2.

megbeszélés

x

x

SZVK 6.1.-6.12.

3.

szemléltetés

4.

kooperatív tanulás

5.

házi feladat

x

x

SZVK 6.1.-6.12.

x

SZVK 6.1.-6.12.

x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz kiegészítés
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
rendszerrajz kiegészítés
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.

Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11887-16 azonosító számú
Kulturális programok és projektek szervezése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi,
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi követelményeket

x

x

Közreműködik projektpályázatok
elkészítésében

x

x

Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt
szervezetének kialakításához

x

x

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének,
a partneri kapcsolattartás menetének és a
jelentéskészítés rendjének megalkotásában

x

x

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs
feladatokat, kezeli a projektre vonatkozó
elektronikus pályázati rendszert

x

x

Részt vesz a projekt terv szerinti
megvalósításában, különös tekintettel az idő- és
költségelőirányzatokra, valamint a
projekttermék minőségi jellemzőire

x

x

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló
tevékenységek kivitelezését, illetve a
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat

x

x

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az
előrehaladás nyomon követésében a tervtől
való eltérés vizsgálatában

x

x

Közreműködik a projekt lezárásában, a
projekttermék átadásában, a projekttevékenység dokumentálásában

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A rendezvények típusai
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei
Szervezők és közreműködők, koordináció
Rendezvény költségvetési terve
Rendezvény forgatókönyve
Közönségkapcsolati feladatok

Rendezvényszervezés
gyakorlata

x

Rendezvényszervezés

Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorla

FELADATOK
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb
szervezetekkel
Kampányokat szervez

Projekttervezés és
projektmenedzsment

A 11887-16 azonosító számú Kulturális programok és projektek szervezése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai
Rendezvény értékelése
Kampányszervezés
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv
Projekt és projektszervezet
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés,
tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés,
költségvetés, kommunikációs és minőségterv,
monitoring és kontrollterv
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-,
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs
menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Főbb hazai és európai uniós alapok,
alapkezelők

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
x
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
x
Jelentéskészítés
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Pontosság
x
Rugalmasság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
Kreativitás, ötletgazdagság
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

10. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy

54 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen
közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és
mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje
meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nem kapcsolódik, alapozó tárgy
10.3.
Témakörök
10.3.1.
A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment
16 óra/… óra
A projekt és jellemzői
Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)
Projekt és projektszervezet
Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai
Információgyűjtés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
10.3.2.
Programozás, azonosítás, tervezés
20 óra/… óra
Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások
Igényfelmérés, megvalósíthatóság
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv,
monitoring és kontrollterv
„Kritikus út”
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Projekttervek jóváhagyása
Nyilvántartás
10.3.3.
Megvalósítás és kontroll
6 óra/… óra
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
Információgyűjtés
10.3.4.
Értékelés és zárás
6 óra/… óra
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok,
jelentéskészítés

10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt

7.
8.
9.
10.

kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

x

csoport
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor
számítógép, projektor

számítógép, projektor
számítógép, projektor,
szoftverek, internet

x

számítógép, projektor,
szoftverek, internet

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

x

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x
x
x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet
Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x

2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

3.
3.1.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése

3.2.
4.
4.1.

rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése

x

x

4.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

x

x

4.3.

Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

x

x

x

2.6.
2.7.

4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x

x

x

x

x
Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet
Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x
x
x
x

x

x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
11. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy

18 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1.
A tantárgy tanításának célja
12. A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással
összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen
ellátni a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati
rendszert.
12.1.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy
során elsajátított kompetenciákra
12.2.

Témakörök

12.2.1.
A projekttervezés gyakorlata
6 óra/… óra
Az igényfelmérés módszerei
A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, iratés szerződésminták értelmezése és kitöltése
Projekttervezés
Célkitűzés (célfa, problémafa)
Tevékenységdiagram
Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix
Időrendi ütemezés (Gantt)
Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés)
Kommunikációs és minőségterv
Monitoring és kontrollterv dokumentumai
„Kritikus út” kiszámítása
Kockázatelemzés módszerei
12.2.2.
T A projektmenedzsment gyakorlata
6 óra/… óra
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment) dokumentumai
Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata
Szerződéskötés mintadokumentumai
Információgyűjtés és rendszerezés
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, iratés szerződésminták
12.2.3.
Pályázatírás
3 óra/… óra
Hazai és uniós pályázatok rendszere
Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai
A pályázatírás módszertana
12.2.4.
A projektet támogató szoftverek használata
3 óra/… óra
A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftverek használata
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
12.3.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

12.4.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

magyarázat

2.
3.

kiselőadás
megbeszélés

4.
5.

vita
szemléltetés

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

6.

projekt

7.
8.

kooperatív tanulás
szimuláció

9.
10.

szerepjáték
házi feladat

számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

12.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, nyomtató,
internet

Számítógép, nyomtató

Számítógép, nyomtató,
fénymásoló

4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

12.5.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
13. Rendezvényszervezés tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit,
módszereit, sajátítsák el a rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak
képessé kisrendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a
marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kisrendezvény
megvalósítása céljából indított kampány megszervezésére
13.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Magyar nyelv és irodalom, valamint a Programszervezés és
projektmenedzsment
tantárgyak
keretében
elsajátított
ismeretekre
és
kompetenciákra épül.

13.3.
Témakörök
13.3.1.
Rendezvénytípusok és feltételek
10 óra/… óra
A rendezvények típusai, a kisrendezvények feltételei
Konfliktuskezelői technikák
13.3.2.
Jogi alapok
10 óra/… óra
A rendezvényszervezés jogi alapjai: Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek, szerződések jogi alapjai
13.3.3.
Rendezvényi költségvetés és forgatókönyvkészítés
10 óra/… óra
Rendezvények költségei, Költségvetés készítése,
A forgatókönyv
13.3.4.
Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció
10 óra/… óra
A közönségkapcsolati munka alapjai,
a marketing alapjai
Médiakapcsolatok kialakítása, kampányszervezés
13.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

x

csoport

osztály
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet
számítógép, projektor,
internet

x
x
x
x

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Számítógép, nyomtató
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
Komplex információk körében

4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
14. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy

31… óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

14.1.

14.2.

A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés
alapvető ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és
költségvetés készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a
marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány
megszervezésére.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

14.3.
Témakörök
14.3.1.
Forgatókönyvírás
Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése.
A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés)
Táblázatkészítés
14.3.2.
Költségvetés készítése
A rendezvény tervezése, forrásai.
Költségvetés készítése gyakorlatban
14.3.3.
Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata
A közönségkapcsolati munka módszerei
A marketingkommunikáció gyakorlata

16 óra/… óra

5 óra/… óra

10 óra/… óra

Kampányszervezés gyakorlata
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Számítógép terem
Gyakorlati helyszín
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x

x
x

x
x
x
x
x

osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
12045-16. azonosító számú
Képző- és iparművészeti alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Műtárgyak kezelése

Dokumentáció,
prezentáció gyakorlat

Szakmai projekt
gyakorlat

A 12045-16 azonosító számú Képző- és iparművészeti alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Részt vesz képző- és iparművészeti események
szervezésében és dokumentálásában
Részt vesz a művészeti események marketingés PR tevékenységének szervezésében
Közreműködik művészeti események
arculatának tervezésében
WEB-felületek és közösségi oldalak tartalmát
szerkeszti
Szakmai portfóliót készít
Prezentációt készít
Prezentációval bemutatja szakmai múltját,
elképzeléseit, terveit
Prezentációhoz, kiadványokhoz tipográfiai és
vizuális tervet készít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A képző- és iparművészeti események,
rendezvények speciális szervezési ismeretei
Kommunikációs felületek tervezése,
szerkesztése, terjesztése
Képző- és iparművészeti műtárgyak kezelése,
installálása
Képző- és iparművészeti műtárgyak
dokumentálása, prezentálása, közzététele

x
x

x
x

x
x

Képző- és iparművészeti alkotói
műhelykörnyezet ismerete (műterem, műhely,
x
művésztelep, stb)
Szervezők és közreműködők koordinációja
x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
x
Jogszabály-alkalmazás készsége
x
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
x
Prezentációs készség
x
Szervezők és közreműködők koordinációja
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
x
Rugalmasság
x
Elhivatottság
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
x
Közérthetőség
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
Kontroll (ellenőrző képesség)
x

x
x

x
x

15. Szakmai projekt gyakorlat tantárgy

260 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a Képző- és iparművészeti program- és projektszervező szakma szakirányú
gyakorlati ismereteinek elsajátítását célozza. A szakmai gyakorlati munka során fellépő
különböző szervezési és kivitelezés-szervezési feladatok elvégzésére szolgál. A feladatprofil a
szakmai munka dokumentálását és menedzselését, valamint a munkadarabok tervezési
munkálataitól a kiállítási, publikálási és értékesítési feladatáig terjed. A tanuló elsajátítja az
önálló projektgondolkodás alapjait a tervezéstől a kész munka utóéletének gondozásáig
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika, szakmai idegen nyelv, szakmai főtárgy gyakorlata
15.3.
Témakörök
15.3.1.
Szakmai projektek kivitelezése
139 óra/… óra
A képző- és iparművészeti események, rendezvények speciális szervezési ismereteinek
gyakorlati elsajátítása a tervezéstől a konkrét kivitelezésig
Saját, és mások munkáinak bemutatásához kapcsolódó események online és
hagyományos kommunikációs felületeit megtervezi, tartalomszerkesztéssel támogatja
Folyamatosan dokumentálja szakmai tevékenységét, valamint alkalmassá válik arra, hogy
mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos
projektjeiről, eseményeiről prezentációt készít, és prezentál
Megismeri és használja a képző- és iparművészeti munkák műhelykörnyezetét
15.3.2.
Dokumentáció, prezentáció gyakorlat
51 óra/… óra
Folyamatosan dokumentálja szakmai tevékenységét, valamint alkalmassá válik arra, hogy
mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos projektjeiről,
eseményeiről prezentációt készít, és prezentál
15.3.3.
Műtárgyak kezelése
52 óra/… óra
A Saját és mások műtárgyainak szakszerű tárolása, csomagolása, szállítása, kiállításokon
történő bemutatásának módja, szakszerű installálás és kiállítás bontás. A művek kiállításával
kapcsolatos dokumentumok kezelése, műtárgyjegyzék, műleírás, biztosítás
15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
16. Szakmai műhely, műterem, informatika terem, kiállító tér
16.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
16.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
16.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1.
2.2
2.3
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2
5.3
6.
6.1
7.
7.1
7.2

csoportbontás

osztály-keret

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tapasztalatok utólagos ismertetése
x
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése tapasztalatokról
x
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x
x
x
x
x
x

16.2.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 60 óra
11. évfolyamot követően 60 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A szakmai tartalom részletes kifejtése
A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A szakmai tartalom részletes kifejtése
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 80 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A szakmai tartalom részletes kifejtése

NÉPTÁNCOS ÓRAHÁLÓ
2016
Párhuzamos képzés

Szakmai
követelmény
Modul

Tantárgy

Témakör

NÉPTÁNC

A szk.. sp.
u é

9-12. évf.
9.

10.

11.

12.

13.

36 h

36 h

36 h

31 h

31 h

11499-16
Foglalkoztatás II

-

-

-

-

0,5

15,5
11498-16
Fogl I (Elh.munkv. Segítő
id.nyelv)

-

-

-

-

4,0

124
A tánc. kel. a ren. t.
világáig

1

-

-

-

-

Előadó-művészeti
tevékenység

Az udvari b. kia. a
refkori. m. táncéletig

-

1

-

-

-

tev

A rom. másod
virágzásától. az
újítókig
A XX. sz. első
fel.táncélete

-

-

1

-

-

-

-

-

1

10722-16

Bevezetés a
tánctörténetbe

2,0

36

36

36

31

62

4

4

4

4,0

4,0

144

144

144

124

124

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

A m. nép táji-tort. T.

-

-

1

-

-

A . nép táncai. cs.

-

-

-

1

-

A komplex vizsg.
szób. vizstev. ek.

-

-

-

-

1,0

36

36

36

31

31

1,0

1,0

1,0

1,0

Kl. Balett alapjai

(10725-16)

Néprajz/

A magyar népr. ai.

Saját modul

Táncfolklorisztika

Táncf.. ai

(Néptánc)

Zeneismeret

Népzene

Zeneelm.-Zenetört. ai

Művészet-történet

2,0

-

-

-

-

72

36

36

31

31

Művtört és eszt
alapfog

-

-

-

-

0,096

Őskor, ókor műv

-

-

-

-

0,161

Középkor műv

-

-

-

-

0,225

Az újkor műv

-

-

-

-

0,290

A jelenkor műv

-

-

-

-

0,225
31

Molnár technika

Egyensúly gyak

-

-

-

-

0,193

-

-

-

-

0,322

Ugrás elők és ugr.

-

-

-

-

0,322

Kombinációk

-

-

-

-

0,161

Forg elők és forg gyak

31
Néptánc gyakorlata

Tánctech. . kész.-, kép.
fej. gyak.
A Dunai td tánc. gyak.

1,0

1,0

3,0

2,0

A Tiszai td tánc. gyak.
Az Erdélyi táncdial.
tánc. gyak.

1,0

2,0

4,0

1,0

3,0

2,0

0,0

4,0

3,0
3,0

5,0

5,0

Más népek
2,0
Tszínházi

össz-nt-gyak

Kortárs-moderntánc

K-m.tánc alapjai I.
K-m.tánc alapjai II.
K-m.tánc alapjai III.

-

-

-

-

2,0

6,0

6,0

8,0

8,0

6,0

216

216

288

248

186

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

1,0
62

Társastánc

Latin és standard tánc
alapjai

-

-

-

-

1,0

Divattáncok alapjai

-

-

-

-

1,0
62

Színész-mesterség
gyakorlat

Kompx k.,- kép. fej. gy

Színész-m, testbesz. és

-

-

-

-

1,0

-

-

-

-

1,0

a színp.mozg.gyak.

62
Előadó-művészeti
gyak

A képz. sor. tan. kor.
bemut. és gyak.

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

144

144

72

62

62

-

-

-

-

3,0

-

-

-

-

3,0

Jelmez és kellékh. gy

Repertoár gyakorlat

Műsorösszeáll. gyak
Jelmez és kellékh. gy

186
Táncjelírás

A tánclej. alapfog és
rendszere
A tánclej leolv. gy

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

0,5
31

Óraszámok összesen:

18,0

17,0

17,0

17,0

35,0

2.167.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a
XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET
ágazathoz tartozó
54 212 09 Táncos II.
(NÉPTÁNCOS SZAKMAIRÁNY)
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és
– a(z) 54 212 09 számú, Táncos II. (néptáncos) megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09
Szakképesítés megnevezése: Táncos II. Néptáncos
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII . Előadóművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 20%
Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
- Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra.
Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok között megosztható.
- 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: Szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: Szükségesek

IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy
Projektmenedzsment

Szakképesítés/Szakképzettség
Közgazdász, közgazdásztanári, művelődésszervező,
művészetmenedzsment felsőfokú vagy felsőfokú
végzettség és akkreditált projektmenedzseri
tanúsítvány és projektmenedzsment gyakorlat

Rendezvényszervezés

Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, kulturális
mediátor, művészetmenedzsment) végzettség vagy
felsőfokú végzettség és közművelődési szakember I.
vagy II. OKJ-s szakképesítés

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két
évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
Táncos II.
szakképesítés
(szakmairány
megnevezésével)
évfolyam

Szakképzési
évfolyam

Párhuzamos képzés

9.

10.

11.

12.

13.

36

36

36

31

31

12

13

11

10

1

0

0

0

NAT művészet óra
hetente

0

0

1

0

fő szakképesítés
óraszáma hetente

8

8

7

7

mellék szakképesítés
óraszáma

3

4

3

3

Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek

0

1

0

0

szabad sáv hetente

4

3

4

5

testnevelés órák terhére
fordítandó szakmai
órák száma hetente

5

5

5

5

helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
összes óraszám hetente

21

21

20

20

éves óraszám

756

756

720

620

hetek száma
heti szakmai óraszám a
heti 40 órás
kerettanterv szerint
(szabadon tervezhető
órakerettel)
szabadon tervezhető
órakeret hetente

31

961

képzési óraszám
összesen
12. évfolyam :

9-

2852

0

képzési óraszám
összesen
évfolyam:

13.

0

961

gyakorlat (felosztva)
összes képzési óra:

160
3973

Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok:
Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 vagy 5 órás szabad sáv ajánlott és a heti 5
testnevelés óra felhasználásával, valamint a NAT művészeti óra ajánlott felhasználásával

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Modul
(fő szakképesítés)

9.

Tantárgy
e

11499-16
Foglalkoztatás II.
11498-16
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10722-16
Előadó-művészeti
tevékenység

Saját modul

10.
gy

e

11.
gy

e

12.

gy

e

13.

gy

Foglalkoztatás II.

e

gy

0,5

4
Foglalkoztatás I.
Klasszikus balett
alapjai

4

4

4

4

Tánctörténet

1

1

1

1

Néprajz/Táncfolklorisztika

1

1

1

1

Zeneismeret

2

1

1

4
2
1

1

1

Művészettörténet

1

Molnár technika

0

1

Táncjelírás

1

Moderntánc

2

Társastánc

2

Repertoár gyak.

6

Ea. mű. gyak.

4

4

2

2

2

Néptánc

6

6

8

8

6

Színészmesterség

2

tantárgy12
tantárgy13
tantárgy14

Összesen 9-13.

%

Fő szakképesítés elméleti óraszámai hetente

4

Fő szakképesítései gyakorlati óraszámai
hetente

3

14

Heti óraszámok
Modul
(mellék
szakképesítés)

11888-16
Előadóművészeti
alapismeretek

3

14

9.

Tantárgy

e

Előadó-művészet
történet
(artistaművészet,
színművészet,
táncművészet és
zeneművészet)

1

Előadó-művészeti
program- és
projektszervezés
gyakorlata

gy

e

Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata
Rendezvényszervezés

9,5

14

10.

15

11.
gy

e

gy

e

1

1

1

1

26

12.

1

Előadó-művészeti
előadás gyakorlat

11887-16
Kultúrális
program és
projekt
szervezése

2

1

1

1

1

1

1

gy

21,5

20,37915

83

79,62085

Rendezvényszervezés
gyakorlata
Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés óraszámai hetente (e)
Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés óraszámai hetente (gy)

1
2

2
1

2
2

2
1

1

összesen

%

9

60

6

40

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Modul
(fő szakképesítés)

Tantárgy

9.
e

10.
gy

e

11.
gy

e

12.
gy

e

13.
gy

Foglalkoztatás II.

11499-16
Foglalkoztatás II.

11498-16
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

gy

Összes óraszám

16

16

4

4

4

4

Álláskeresés

4

4

Munkanélküliség

4

4

Foglalkoztatás I.

62

62

Nyelvtani
rendszerezés 1

7

7

Nyelvtani
rendszerezés 2

8

8

Nyelvi
készségfejlesztés

23

23

Munkavállalói
szókincs

24

24

Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése

Klasszikus balett
10722-16
Előadó-művészeti
tevékenység

e

Klasszikus balett
alapjai I.
Klasszikus balett
alapjai II.

0

144

0

144

0

144

0

124

0

124

680
144

144
144

144

Klasszikus balett
alapjainak elmélyítése
I.

144

144

Klasszikus balett
alapjainak
elmélyítése II.

124

124

Klasszikus balett
gyakorlat

124

témakör 6

0
0
0

témakör 7
témakör 8
Tánctörténet

36

A tánc keletkezésétől
a reneszánsz táncok
világáig

36

Az udvari balett
kialakulásától a
reformkori
magyar táncéletig
A romantika
másodvirágzástól az
újítókig
A XX. sz. első
felének táncélete

124

0

36

0

36

0

31

0

62

0

201
36

36

36

36

36

31

31

Kitekintés a XX. sz.
második felének
táncéletére

31

31

A vizsgatevékenység
előkészítése

31

31

témakör 7
témakör 8

0
0

Néprajz/Táncfolklorisztika

36

A magyar néprajz
alapjai
Táncfolklorisztikai
alapismeretek

36

0

36

0

36

0

31

0

0

36

36

36
36

A magyar nép
táncainak
csoportosítási
lehetőségei

31
31

A vizsgatevékenység
előkészítése

31

Zeneismeret

72

Zeneelmélet Zenetörténet

72

0

36

0

36

0

0

31

31
31

0

36

36

31

31

0

31

134
0

témakör 8
Művészettörténeti és
esztétikai
alapfogalmak
Az őskor és az
ókor művészetéről
A középkor
művészetéről
Az újkor
művészetéről
A jelenkor
művészetéről

0

206
72

Népzene
Művészettörténet

170
36

A magyar nép
táji-történeti
tagozódása

10725-16 Néptánc

31

0

0

0

0

0

0

0

31

3

3

5

5

7

7

9

9

7

7

Molnár technika

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyensúlygyakorlatok

31
6

Forgás előkészítő
és forgás gyakorlatok

31
6
10

10

Ugrás előkészítés
és ugrások

10

Kombinációk

5

5
0

31

31

témakör 8
Táncjelírás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A tánclejegyzés
alapfogalmai és
rendszere

15

A tánclejegyzés
leolvasási gyakorlata

16

Kortársmoderntánc
Kortársmoderntánc alapjai I.
Kortársmoderntánc alapjai II.
Kortársmodemtánc alapjai
III.
Társastánc

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

62
15
16
31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31
62
31

Divattáncok alapjai
Műsor
összeállítási
gyakorlat

62

15

Latin és standard
táncok alapjai
Repertoár gyakorlat

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31
186

62
31
31
186
93

93

Jelmez és
kellékhasználati
gyakorlat
Előadó- művészeti
gyakorlat

93
93
0

144

0

144

0

72

0

62

0

62

A képzés során tanult
koreográfiák
gyakorlása és
bemutatása

314

Jelmez és
kellékhasználati
gyakorlat
Néptánc

108

108

36

31

31

36
216

36
252

36
288

31
248

31
186

170
0

Tánctechnikai képzés,
készég,- képesség
fejlesztés

0

0

0

0

108

62

242
108

72

62

A Középső
táncdialektus
táncai

72

144

A Keleti
táncdialektus
táncai

108

72

124

62

0

72
0

62
0

62
62

216

366

Más népek táncai
Komplex készség,képességfejlesztés

1190
170

A Nyugati
táncdialektus
táncai

Színészmesterség

484

0

0

0

0

0

0

31

196
62
31

Színészmesterség,
testbeszéd és
színpadi mozgás

31
31

Fő szakképesítés elméleti óraszámai évente

144

Fő szakképesítés gyakorlati óraszámai évente

108
504

540

Éves óraszámok
Modul
(mellék
szakképesítés)

11888-16
Előadóművészeti
alapismeretek

144
504

9.

Tantárgy

e

Előadó-művészet
történet
(artistaművészet,
színművészet,
táncművészet és
zeneművészet)

36

Előadó-művészeti
program- és
projektszervezés
gyakorlata

gy

e

11887-16
Kulturális
program és
projekt
szervezése

Projektszervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés
gyakorlata

233
806

11.
gy

691

465

10.
e

gy

12.
e

gy

36

36

Előadó-művészeti
előadás gyakorlat
Projektszervezés és
projektmenedzsment

62

36
36

36

36
36

31

36

31

36

31

2819

Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés óraszámai évente (e)

72

72

Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés óraszámai évente (gy)

72

36
108

72
144

62
36
108

31
93

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra/16 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra/64 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven
sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas
lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről.
Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta
kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik
a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás
során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával
olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá

válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni,
illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10725-16 azonosító számú
Néptánc
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Molnár technik

Táncjelírás

Kortárs, moderntánc

Társastánc

x

x

x

x

x

Színészmesterség

Művészettörténet

x

Néptánc

Zeneismeret

x

Repertoár gyakorlat
Előadó-művészeti
gyakorlat

Néprajz/Táncfolklori
sztika

A 10725-16 azonosító számú Néptánc megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Betartja a munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat
A jelmezeket, kellékeket, díszleteket igényesen, rendeltetésszerűen használja
Néprajzi ismereteket, táncfolklorisztikát tanul, s megszerzett ismereteit alkalmazza

x

Tánctörténetet tanul, s megszerzett ismereteit alkalmazza

x

x

Bemelegítő, készség-, képességfejlesztő gyakorlatokat végez

x
x

x

A klasszikus balett tréningjének alapszintű rúd, közép, ugrás és forgás kombinációit végzi

x

A modern és kortárs tánc technikák alapszintű tréningsorait és kombinációit végzi

x

x

Magyar és más népek néptánc motívumait ismeri, azokat a feladatnak megfelelően

x

x

x

x

kombinálja

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A néptánc stilisztikai elemit és azok szabályrendszerét alkalmazza
Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez
Színészmesterséget tanul és végez
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti, népzenei alapismerteket tanul, s megszerzett ismereteit

x
x

x
x

x

x

alkalmazza
Táncelőkészítő, készég,- képességfejlesztő gyakorlatokat végez

x

x

Improvizál
A mozgás és a zene szoros kapcsolatát figyelembe véve gyakorlatot szerkeszt és végez
Szakkifejezések jelentését ismeri, azokat helyes kiejtéssel alkalmazza
Órákon, próbákon fegyelmezetten vesz részt
A színpadbejáráson fegyelmezetten vesz részt

x
x

x

Fizikálisan és mentálisan színpadképessé teszi magát

x

Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásban

x

Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az előadókkal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Tánctörténeti ismeretek
Néprajzi ismeretek, táncfolklorisztikai ismereteik
Bemelegítő, készség- és képességfejlesztő gyakorlatok

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

A klasszikus balett alapelemei, kombinációi

x

A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei, kombinációi

x

A magyar és más népek táncainak motívumai, azok kombinációi

x

Színpadi tánchoz a történelmi korok táncainak lépései, térformái és jellemző stílusjegyei
A talajtorna egyszerűbb akrobatikus elemei és kombinációi

x

x

A szerepformálás színpadi alaphelyzetei
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai

x
x

x

x

x

x

x

A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei

x

Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely lehet szóló vagy kartáncosi feladat
Zenetörténeti, zeneelméleti és népzenei alapismeretek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg egyaránt helyes végrehajtása

x

x

x

x

x

x

x

Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása, kreatívan új mozdulatok
rögtönzése és

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

alkalmazása
x

Korok, kultúrák, stílusok általános ismerete

x

x

x

x

x

A betanulás, gyakorlás folyamata a színpadképességig

x

Jelmez-, kellék-, díszlet igényes, rendeltetésszerű használata

x

A feladatvégzésre való ráhangolódás jelentőségének ismerete és alkalmazása

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Folyamatos koordináció jelentőségének ismerete és alkalmazása

x

x

x

x

x

x

x

x

A különböző táncstílusok jellemző stílusai, jellemző magatartásformái

x

x

x

x

x

x

A koncentrált egyéni, páros és csoportmunka egymásra figyelő magatartásformájának

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

jelentősége
A motívumfűzések végrehajtási szabályainak ismerete

Alapvető beszédtechnikai ismeretek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Az új szakmai törekvések ismerete a néptánc területén

x

A folyamatos koordináció jelentősége, tudatossága

x

x

x

x

x

x

x

A harmonikus kivitelezés módjai

x

x

x

x

x

x

x

Néptánc, esetleg már technikákra épülő színpadi művek előadási képessége

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, azon történő kommunikáció

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)

x

x

x

x

x

x

x

x

Készség szintű mozgásutánzás és mozgásmemória

x

x

x

x

x

x

x

x

Fejlett térérzékelés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Készség szintű ritmusérzék és a zenéhez igazodó tempótartás

x

x

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Kitartás

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság
Empatikus készség
Irányíthatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás

3. Néprajz/Táncfolklorisztika tantárgy

170 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

3.1. A tantárgy tanításának célja
A táncfolklorisztika, illetve a hozzá kapcsolódó néprajzi alapismeretek tantárgy célja és
feladata az, hogy a gyakorlati foglalkozásokon elsajátított néptáncmotívikát a növendékek
területileg ill. népcsoportok szerint tudják csoportosítani, valamint ismerjék meg néptáncaik
fejlődéstörténetét, típusait.
A növendékek ismerjék meg a néptánccal kapcsolatos népművészeti műfajokat,
népszokásokat, az ünnepköröket!
Az elmélet és a gyakorlat képe együttesen alakítsa ki azt a tudást, amit a tradíció korszerű
értelmezésében a néptánc jelent.
A jelölt ismerje:- a néprajz fogalmát, történetét, irányzatait- a népművészeti műfajokat,
különös tekintettel a néptánccal kapcsolatosokra- a magyar nép táji-történeti tagozódásátünnepköreinket, azok szokásvilágát- táncdialektusaink jellemzőit, táncait- táncaink történeti
rétegződését
A
jelölt
legyen
képes:táncfolklorisztikai,
illetve
néprajzi
alapismereteit
alkalmaznitánctevékenysége során
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Minden a néptánccal kapcsolatos tantárgy szoros kapcsolatban van ezzel a tárggyal, hiszen a
példák és a gyakorlatok anyagainak beazonosítása, rendszerbehelyezése e tantárgy
segítségével történik.
E tárgy alkotja azt a keretet, mely a néptánc tantárgyat a hozzá kapcsolódó egyéb
tantárgyakkal keretbe foglalja, annak minden témakörével kapcsolatban van.
Mindezek mellett a tantárgy kacsolatban van a népzenével, tánctörténettel, ill. a történelem,
valamint a magyar irodalom tantárggyal is.
3.3. Témakörök
3.3.1.
A magyar néprajz alapjai
36 óra/… óra
A néprajz értelmezése, részterületei
Alapvető néprajzi kiadványok
Legjelentősebb táncfolkloristáink, ill. alapvető táncfolklorisztikai kiadványok
Etnogenezis, kultúránk helye Európában, életterünk
Magyarság a Kárpát-medence nagy,- és kistájain
Nép, paraszti tánc - néptánc
Ünnepköreink, s azok szokásvilága.
Az emberi élet nagy fordulóihoz fűződő szokások (születés, házasság, halál)
táncos elemei
A magyar népt táji-történeti tagozódásásnak okai
A magyarsággal együttélő nemzetiségeink
A határokon túli magyarság Európában
3.3.2.
Táncfolklorisztikai alapismeretek
Táncfolklorisztika a néprajztudományban
A falu táncélete

36 óra/… óra

A tánc hagyományozódása
Táncalkalmak
Táncrendezés
Táncillem - táncszók
Táncrend
Népélet - néptánc
A magyar néptánc rendszerezési lehetőségei, Martin György és Pesovár Ernő rendszere
alapján
Alapvető táncfolklorisztikai szakkönyvek, lexikonok
Általános ismeretek a folklór egyéb műfajairól
A néptánc szerepe a közéletben
3.3.3.

A magyar nép táji – történeti tagozódása

36 óra/… óra

Kósa László-Filep Antal műveltségbeli különbségeken alapuló csoportosítása:
etnográfiai (néprajzi) csoportok
etnokulturális csoportok
táji csoportok
A Kárpát-medencében élő magyarság nagytájainak megismerése:
Dunántúl
Alföld
Felföld
Erdély (Moldva, Bukovina)
A Kárpát– medencében élő magyarság tánc szempontjából nevezetes kistájai, etnográfiai, táji
csoportjai.
3.3.4.
A magyar nép táncainak csoportosítási lehetőségei
31 óra/… óra
Pesovár Ernő kronologikus csoportosítása
A régi réteg táncai (régi stílusú táncok):
körtáncok
fegyvertáncok, eszközös pásztortáncok,
régi férfitáncok (ugrós – legényesek)
régi páros táncok (ugrós páros, küzdő karakterű páros, forgós-forgatós páros
Az új réteg táncai (új stílusú táncok):
verbunk (szóló-kötött)
csárdás (páros-hármas- kör)
Martin György táncdialektusai
– Nyugati v. Dunai táncdialektus
– Középső v. Tiszai táncdialektus
– Keleti v. Erdélyi táncdialektus
3.3.5.
A vizsgatevékenység előkészítése
A 9-12. évfolyamon tanultak ismétlése
A néprajzi és a táncfolklorisztikai ismeretek rendszerezése
A hiányosságok pótlása
A vizsga szóbeli vizsgatevékenységéhez szükséges témakörök összegzése

31 óra/… óra

A vizsga szóbeli vizsgatevékenységének imitálása
A vizsgán használandó vagy használható segédanyagok (könyvek, albumok, tárgyak,
térképek, stb) számbavétele
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4. Audió és vizuális eszközökkel, projektorral felszerelt szaktanterem
4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Olyan tevékenységek alkalmazása az órán pl. kiselőadás, PPt-os beszámoló, témavita,
stb, amelyeke segítik a tanulók verbalitásának fejlődését.
4.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

1.

magyarázat

egyéni
x

2.

kiselőadás

X

3.

megbeszélés

4.

vita

5.
6.

házi feladat
szimuláció

7.

kooperatív tanulás

osztály
x

csoport
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Számítógép,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. video,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
TV, Projektor, vetítővászon

X
X
X

X

X

X

X

X

X

4.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás
x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Komplex információk körében
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
x
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
közvetlen irányítással

x
x
x

4.2. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
5. Zeneismeret tantárgy

206 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
5.2. A tantárgy tanításának célja
A zeneismeret tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók korábban megszerzett ismereteit
tovább bővítse, rendszerezze és tudatosítsa.
Alakítsa ízlésüket, világítson rá a zene és mozgás összehangolásának lehetőségeire. Alapvető
zenei ismerete nélkül nem képzelhető el tudatos, professzionális táncos. Ezért fontos, hogy a
tanulók a modulban elsajátítottakat beépítsék gyakorlati munkájukba. Ismereteik kiegészülve
történelmi, irodalmi, képzőművészeti tanulmányaikkal megfelelő kultúrtörténeti
tájékozottságot nyújtanak számukra.
5.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A zeneismeret órákon tanultak minden gyakorlati tárgyhoz kapcsolhatóak, ill. a magyar
irodalom, történelem és művészettörténet tantárgyak tananyagtartalmihoz kapcsolódhat.
5.4. Témakörök

5.4.1.
Zeneelmélet – Zenetörténet 1
72 óra/… óra
A jelölt ismerje:
- az egyes zenetörténeti stíluskorszakokat, azok legfőbb jellemzőit
- a különböző műfajokat az adott stíluskorszakokon belül, az egyes
műfajok előadó apparátusát
- a zene és a többi művészeti ág kapcsolatát és egymásra való hatását
- a zene és tánc kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását
- a zene alkotóelemeit
- a zenei hang tulajdonságait
- az énekhang fajtáit
- a különböző hangeffektusokat, hangszereket
- a különböző ritmusképleteket, ütemfajtákat
- a zenei szakkifejezéseket
Alakítsa ki a tanulókban az önálló tájékozódás képességét, keltse fel érdeklődésüket és
igényüket a zeneirodalom alkotásainak megismerésére és befogadására.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zenei készségfejlesztés
a klasszikus zene ritmusképleteinek és ütemfajtáinak megismerése és gyakorlása
jellegzetes klasszikus tématípusok éneklése, memorizálása
ritmusdiktálás, dallam visszaéneklés
az elméleti anyag ritmusainak ismerete, gyakorlása
a tanult zenetörténeti korszakokból dallamok éneklése, memorizálása
különleges dallam és ritmusképletek megismerése és gyakorlása
Zeneelméleti – zenetörténeti alapismeretek
a zenei anyag belső tagolódásának és építkezésének megfigyeltetése, felismertetése
a zenei azonosság, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség
variáció megismertetése a magyar népzenei anyag segítségével
az énekhang fajtái
a klasszikus zene formaalkotó elemei
klasszikus periódus, két és háromtagúság,
triós forma, variáció, szonátaforma, rondó forma
a klasszikus műfajok: szonáta, szimfónia, nyitány, versenymű, oratórium, opera
a klasszikus kor tánczenéje
reneszánsz kor hangszeres és vokális zenéje
a reneszánsz tánczene /pavane, gagliarde, saltarello/
a barokk kor zenéje, jellemzői
a barokk kor divatos táncai
a romantikus zene legfőbb stílusjegyei
a legjellemzőbb romantikus műfajok egy-egy kiemelkedő szerző művein keresztül
a kor divatos táncai (mazurka, polonéz, keringő, palotás, verbunk)
a XX. század zenei irányzatainak megismerése a kor kiemelkedő zeneszerzőinek
művein keresztül

5.4.2.
Népzene 2
134 óra/… óra
A néptáncos szakmai képzettség megszerzésében nagy szerepe van a népzene általános és
regionális ismeretének, mely a néptánc igényes gyakorlatához elengedhetetlenül szükséges.
Az egyéni és csoportos éneklés megszerettetése, egy közösséghez, néphez való tartozás
érzésének erősítése a népdalokon keresztül.

Ismertesse meg a tanulókkal:
- a népdalok tájegységenkénti megoszlását
- a különböző előadásmódokat, stílusokat
- a népdalok csoportosításának rendszerező elveit, szempontjait
- a népzenekutatók, gyűjtők munkásságát
- a népi hangszereket
- a népi zenekarok felépítését, területi különbözőségét
- az eredeti anyagok /”adatközlők”/ segítségével a népi éneklési módot
- a népdalcsokor szerkesztésének lehetőségeit, elveit, szabályait
- a népdalelemzés szempontjait
- az instrumentális népzene alapjait, a kontrakíséret és a tánc összefüggéseit.
Alakítsa ki a növendékekben, hogy a népzenei sajátosságok, fontos jellemzők alapján
felismerjék egy-egy adott népdal hovatartozását, tájegységhez, tánctípushoz való kötődését..
A magyar népzenekutatás rövid történetének, ill.
népzenekutatóink bemutatásának gyakorlati prezentációja
A népdal, a népzene fogalma
A népzene sajátosságai, jelentősége
Magyarság a zenében
Népzene, néptánc összefüggései
Kik az adatközlők, népi énekesek, népzenészek?
A népzenekutatás története, jeles alakjai
Népzenei dialektusterületek
Lajta László
Vikár Béla
Kodály Zoltán
Bartók Béla
A népi éneklés technikájának gyakorlása
A népdalelemzés szempontjai
- szerkezet
- kadencia
- ambitus
- dallamvonal
- metria
- ritmika
- pódia, stb.
A népi éneklés technikájának gyakorlata:
- ráhangolódás
- légzéstechnika
- hangképzés
- előadásmód, díszítési lehetőségek
- tempótartás
- partnerhez, zenéhez való igazodás
Népzenei előadásmódok:
- parlando

legjelentősebb

- rubato
- parlando-rubato
- giusto
- poco rubato
- quasi giusto
- giusto sillabic
A néptánchoz kapcsolódó népdalok éneklésének gyakorlata
A népdalok osztályozása.
Népzenei dialektusterületek
Általános zenei alapismeretek átismétlése:
- Ritmus, ritmusfajták, ritmizálás, ütem, metrum, ütembeosztás, ütemfajták, tempó
- Zenei hang, hangközök, hangsorok
- Előjegyzések, módosító jelek
- Kottaolvasás: 1# , 1b-ig
A Dunai táncdialektus táncaihoz tartozó népdalok
- sárközi, rábaközi, somogyi, nyugati-palóc, kalocsai népdalok, polgári eredetű táncok dallami
A Tiszai táncdialektus táncaihoz tartozó népdalok
- Gömöri, szatmári, nyírségi, dél-alföldi népdalok, polgári eredetű táncok dallami
Az Erdélyi táncdialektushoz tartozó népdalok
- székelyföldi, kalotaszegi, széki, mezőségi, gyimesi, Maros-menti, polgári eredetű táncok
dallami
A gyermekdalok általános zenei jellemzői
A sirató stílus és jelentősége
Pentaton, kvintváltó stílus, a páva dallamcsalád
A proporciós eljárás lényege és továbbélése a népdalokban és a táncdallamokban
Az augmentáció fogalma, jelentősége
Népi hangszerek, hangszer együttesek játékgyakorlatának megismerése
Egyetlen hangszer: duda, tekerő, citera
Zenekarok: duda + hegedű (általános)
tekerő + klarinét (Dél-Alföld)
klarinét + dob (román)
furulya + koboz (Moldva)
hegedű + ütőgordon (Gyimes)
A hangszerek és zenekarok hangzásvilágának ismerete, jellemzőik
Kíséretmódok: dűvő, esztam
A hangszeres zene összetevői a kontra tükrében: a dűvő és az esztám fajtái,
meghatározottságai
Parasztbandák, cigányzenekarok
5.5. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Audió és video berendezéssel, hangosítással, internettel felszerelt szaktanterem
5.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

osztálykeretben, csoportbontásban, duóban és egyénileg történő énekeltetés,
koncertlátogatás, táncház látogatás
5.6.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

1.

magyarázat

egyéni
x

2.

kiselőadás

X

3.

megbeszélés

4.
5.

szemléltetés
projekt

X
X

X
X

6.

kooperatív tanulás

X

X

7.

házi feladat

X

X

8.

Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett
tanári irányítás - lényegi
mutatás

x

x

csoport
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Metronóm,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. video,
DVD lejátszó), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)

X

9.

5.6.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.

rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
közvetlen irányítással

x
x
x

5.7. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Művészettörténet tantárgy

31… óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A művészettörténet magába foglalja az egyetemes művészettörténet korszakait az őskortól
napjainkig, valamint a hazai művészet folyamatát, kezdetektől a jelenig. A tantárgy mintegy
keretét és integrációját adja annak az egészben való látás és tudás kialakításának, mely a táncés zenetörténeti ismeretekben való elmélyülést szolgálja, ezáltal válik tejessé a növendékek
szakmai műveltsége.
A jelölt ismerje:
- a művészettörténet fő stíluskorszakainak egyedi sajátosságait az egyes
időszakok szellemiségébe ágyazottan
-

a műalkotásokban rejlő gondolatiság, a művészeti üzenet lényegét, ennek
összefüggéseit az adott kor természetszemléletével, hitvilágával, társadalmi
körülményeivel
- a művészeti alapfogalmakat
- az alapvető esztétikai kategóriákat, törvényeket,
az alkotás és befogadás folyamatát

- kezdetektől napjainkig született jelentősebb alkotásokat,
művészeti eredményeket
A tanulók legyenek képesek:

-

- egy adott korszak, mûvészeti terület keretein belül az értékek közül önállóan
választani és azt szakterületükön hasznosítani
a mûalkotásokat értelmezni és ismereteiket alkalmazni.

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Néprajz, zeneismeret, néptánc, magyar irodalom, történelem. A mûvészettörténeti ismeretek
kiegészülve történelmi, irodalomtörténeti, esztétika történeti, természettudományos és
szakmai ismeretekkel biztosítják az adott életkori szinthez igazodó kultúrtörténeti
tájékozottságot.

6.3. Témakörök
6.3.1.
Művészettörténeti és esztétikai alapfogalmak
4 óra/… óra
- mûvészeti ágak (egymásra hatásuk, osztályozásuk stb.)
- mûfajok (a mûfajok osztályozása, differenciálódása)
- mûvészeti technikák (festészeti, grafikai, szobrászati, intermediális)
- stílus (stíluskutatás módszerei)
- mûvészettörténeti módszerek
A mûvészeti “megismerés” alapvetõ problémái, (objektív, szubjektív), a mûvészi
visszatükrözés lényege, módszerei, fajtái.
6.3.2.
Az őskor és az ókor művészetéről 2
Õ s k o r mûvészete

6 óra/… óra

Az õsember élete; kultúrtörténeti háttér. Animizmus, totemizmus, hasonlósági mágia.
Mozgásábrázolás és a kompozíció problémái.
Az õsközösségi társadalom mûvészetének “összmûvészeti” jellege: (mozgás, zene, látvány,
képzõmûvészet egysége)
Ókori kultúrák
M e z o p o t á m i a, a két folyam völgyének kultúrája
A vallás és mitológia, az írásbeliség jelentõsége.
 Sumér birodalom kultúrája: mitológia, az elsõ várostelepülések
(Ur, Gilgames eposz stb.)
Egyiptom
A Nílus-völgy természeti körülményei, életmód és társadalom.
Az egyiptomi birodalom mûvészettörténetének kronológikus bemutatása röviden.
Prehellén kultúrák

Az Égeikum kultúrája: Kréta, Mykene, Tyryus, Trója
A g ö r ö g k u l t ú r a világa
Archiakus kor:
 a templomtípus kialakulása
 Kurosz és Küré Istenszobor típus jellegzetességei
 a geometrikus vázatípus
Klasszikus kor:
 a klasszikus görög templomtípus kialakulása, fajtái
 a dór, az ión és a korinthoszi oszloprend jellemzõi
 a klasszikus idõszak szobrászata

Hellenisztikus kor:
 a hellenizmus szobrászata és építészete
 a hellenisztikus festészet és mozaikmûvészet
Római mûvészet
Az Etruszk kultúra összefoglalása. /építészet, szobrászat/
Római építészet; újítások: a boltív, a boltozat, a kupola.
 új közösségi épülettípusok és a római villa felépítése
/bazilika, fórum, therma, theatrum, amfitheatrum, aquaduct, viaduct, stb./
 magyarországi római emlékek bemutatása
 új szobrászati mûfajok kialakulása: köztéri szobrok, lovasszobrok, egyedi és
pszichologizáló portrészobrászat, dombormûszobrászat.
Ó k e r e s z t é n y é s b i z á n c i mûvészet
Az Ószövetség és az Újszövetség felépítése, rövid egyháztörténet.
Ókeresztény építészet: katakombák mûvészete, korai faragványok.
A n é p v á n d o r l á s k o r i n é p e k mûvészete
Ír-kelta, germán, viking, avar, hun, szkíta stb. emlékanyag bemutatása.
Sajátosságok: szalagos-indás díszítés, horror vacui díszítési módszer,
organikus kifejezésmód.
Magyar honfoglaláskori tárgykultúra bemutatása.
6.3.3.
A középkor művészetéről
A r o m a n i k a mûvészete
Preromanika idõszaka: korai szerzetesrendek szerepe
Egyházi és világi építészet a X-XII. század Európájában
*

kódexmûvészet

8 óra/… óra

A magyarországi romanika építészetének, épületdíszítõ plasztikájának és festészeti
emlékeinek megismertetése
A g ó t i k a mûvészete
A katolikus egyház megújhodása. A XII. században és a XIII. század elején alapított új
szerzetesrendek szerepe az építészet megújhodásában
“Ille de France” szerepe, a gótikus boltozás és alaprajzi változások
* kapuzatdíszítõ plasztika szerepe
* belsõ térhatás: vertikalitás, üvegablak
Magyarországi gótika legszebb emlékei
*

*

erdélyi és felvidéki gótikus építészet és a szárnyasoltárfestészet

A r e n e s z á n s z mûvészete
Társadalmi, gazdasági és vallási viszonyok a XIII-XVI. század Itáliájában.
Városállamok, humanizmus, antikvitás-tisztelet, zene, költészet.
- Trecento:
Az elsõ reneszánsz mûvész: Giotto munkássága
- Quattrocento:
A mûvészetek központja: Firenze szellemi élete
Az egyházi és világi építészet egyensúlya.
A festészet nagyjai: Massaccio, Fra Angelico, Pierro della Francesca, Mantegna stb.
- Cinquecento
Leonardo da Vinci a “ homo universale”
Michelangelo mûvészete
Raffaello mûvészetének bemutatása
Mátyás és a magyar reneszánsz
Palotaépítészet /Visegrád, Buda, Nyék/
Corvinák és az udvari szobrászat és festészet
6.3.4.
Az újkor művészetéről4
A b a r o k k mûvészete
A római katolicizmus megújulása /jezsuitizmus/




Mûvészetek az érzelmi ráhatás szolgálatában
Róma megújuló szakrális építészete
Világi építészet: a barokk kastély és a park mûvészete
Közterek és a városkép /Bernini/

A festészet új feladatai és módszerei: antik mitológia és bibliai témavilág
A magyar barokk építészete, szobrászata és festészete


kastélyépítészet és templomépítészet

10 óra/… óra



a magyar barokk festészet

A r o k o k ó mûvészete
Mûvészi érzékenység, nyugtalanság
Rokokó belsõ tér - egzotikumok
Klasszicizmus
A felvilágosodás eszmeköre, felélénkülõ érdeklõdés az antik kultúra és mûvészet iránt.
/Winkelmann/


Építészet: Az antikvitás formavilágának adaptálása az egyházi és világi középítkezésekben
/Új középülettípusok: múzeumok, színházak/



Festészet: antik témák és a történelmi festészet kezdete: David, Goya
Szobrászat: hûvös ünnepélyesség: Thorwaldsen, Canova



Magyar klasszicizmus



Építészet: Pollack, Hild, Zitterbach, Péchy életmûve
Festészet, szobrászat: Markó, Barabás, Ferenczy I./

Romantika
Történelmi háttér: forradalmak, szabadságharcok. A tárdadalom és a mûvészetek fokozatos
elkülönülése. Szubjektívizmus.
Historizmus és eklektika a magyar építészetben.
A magyar nemzeti romantika festészete: Madarász, Székely, Kovács, Wagner stb.
Impresszionizmus
A modernizmus kezdete, a festészet “forradalma”
A látvány elsõségére épülõ ábrázolásmód
Manet, Monet és Renoir mûvészetének hasonlóságai és különbözõségei
Magyar impresszionista törekvések:


A barbizoniak, Nagybánya, Paál, Szinyei, Szolnok stb.

Szecesszió
Új világlátás, új anyagok, új technikák, új életérzés


A nagy magányosok: Csontváry és Gulácsy szimbolizmusa

A k l a s s z i k u s a v a n t g a r d e “izmusai”

Kubizmus, expresszionizmus és a Fauves-ok, az orosz és az olasz futurizmus,
szuprematizmus-rayonizmus, a Bauhaus, a Dadaizmus és a Szürrealizmus és a Metafizikus
festészet bemutatása a mellékelt táblázat összefüggései alapján.

6.3.5.

A jelenkor művészetéről5

8 óra/… óra

N e o a v a n t g a r d e és p o s z t m o d e r n tendenciák a XX. század második felében



Absztrakt expresszionizmus
Tudományos és technicista irányzatok
Op Art, Kinetikus és Mobil mûvészet, Videoinstalláció



Pop Art és rokonjelenségei
Az ellenkultúra; az amerikai és az európai ifjúsági, zenei és irodalmi mozgalmak
ismertetése.



Új realizmus
Eseménymûvészetek
Akció, Happening, Performansz, Body Art





Posztmodern tendenciák
Újvad festészet, Heftige malerei, Új szenzibilitás, Transzavantgarde, Graffiti
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Projektorral, szakkönyvekkel felszerelt szaktanterem.
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
írásbeli feleletek /egy-egy fogalom definiálása vagy összefüggések feltárása/
témazáró dolgozatok
kiselõadások, beszámolók /önálló szóbeli szereplés/
elõre kiadott témák esszé jellegû feldolgozása
szóbeli feleletek /korszak vagy mûvész munkásságának jellemzõi/

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
közvetlen irányítással

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
7. Molnár- technika tantárgy

31 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tantárgy tanításának célja
A Molnár –technika tanításának a célja az, hogy a növendék egyéb, kiegészítő módszerek
segítségével is meg tudja ismerni a testét, ill. az autentikus néptánctól eltérő mozgásokkal
tud testtudatot, egyensúlyérzéket és kondíciót fejleszteni. Napjaink előadó művészeti
tevékenységéhez elengedhetetlenül fontos, hogy a táncművészek más technikákból
szerzett többlettudással rendelkezzenek. A technika megismerésével nemcsak a
mozgáskultúra fejlődik, hanem a látásmód, művészeti szemléletmód is szélesedik.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Klasszikus balett, néptánc, előadó-művészeti gyakorlat, repertoár gyakorlat, testnevelés
7.3. Témakörök
7.3.1.
Egyensúlygyakorlatok
 séta
 lassú séta és variációi
 lassú séta szintváltásokkal

6 óra/… óra

10 óra/… óra






Forgás előkészítő és forgás gyakorlatok
forgástechnika rávezető gyakorlatok
forgás előkészítő gyakorlatok
Forgásgyakorlatok ugrások nélkül
A témakör részletes kifejtése
Ugrás előkészítés és ugrások
ugrások helyben
küstörgők
ollók
cifrák forgással
ugrások haladással

10 óra/… óra







7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.
Kombinációk
5 óra/… óra
Az előző témakörökből összeállított, a tanulócsoport képességeihez igazított feladat
együttes, mely fokozatosan emelkedő nehézségű gyakorlatokat tartalmaz.
Terjedelműk ne haladja meg a 62 ütemet.
Ezen kombinációk tartalmazhatják egy-egy témakör összefűzött elemeit, ill. az
összes témakörökből kiragadott, egymáshoz köthető gyakorlatokat is.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, táncterem.
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázat

x

x

x

2.

megbeszélés

x

x

x

3.

szemléltetés

x

x

x

4.

házi feladat

x

5.

egyéb: hibajavítás-taktilis
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás- közvetett
tanári irányítás, lényegi
mutatás

x

x

x

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
x
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Üzemeltetési tevékenységek körében
Feladattal vezetett
x
szerkezetelemzés
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
közvetlen irányítással

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
8. Táncjelírás tantárgy

31 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék a mozdulatelemzés, ill. a tánclejegyzés /Laban
tánclejegyzés/ alapfogalmait, ill. a megszerzett ismereteik segítségével képesek legyenek a
lejegyzett motívumok, folyamatok reprodukálására
Ismertesse meg a tanulókkal:
- a mozdulatelemzés alapfogalmait, összefüggéseit
- a tánclejegyzés alapfogalmait
- a tánclejegyzés rendszerét
- a tánclejegyzés olvasásának technikáját
Alakítsa ki a tanulókban:
- az önkontrollon alapuló tudatosságot
- a lejegyzés áttekintésének /egészben látásának/ képességét
- a lejegyzés reprodukálásának igényét
Fejlessze a tanulók.
- motívumismeretét a leolvasott lejegyzésekkel
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
E tárgy bizonyos fogalmait, elemeit a klasszikus balett tantárgyak tanításakor is
használhatjuk, de praktikus kapcsolata igazán a néptánccal van! Az e tárgy tanulása során
szerzett ismeretek ugyanis lehetővé teszik a néptáncos számára az eddig kevéssé ismert és
használt leírásból való táncreprodukálást, tanulást.
8.3. Témakörök
8.3.1.
A tánclejegyzés alapfogalmai és rendszere
Alapfogalmak
- vonalrendszer
- irányok
Mozdulat- és helyzettípusok jelölése
Kiegészítő jelek
- kapocs, kapcsolójel
- ismétlőjelek
- távolság csökkenése-növelése
- hajlítás-feszítés
- lábfej részei
- pozíciójelek
- dinamikai jelek

15.5 óra/… óra

- testrészek-ízületek
- páros viszony
- táncos-eszköz viszony
- fogások
- vonatkozási jel részletes kifejtése
8.3.2.
A tánclejegyzés leolvasási gyakorlata
15.5 óra/… óra
Az előző témakörben tanultak alapján a Laban tánclejegyző rendszer megismerése,
rendszerének, technikájának beazonosítása, gyakorlati tevékenység során.
Leolvasási gyakorlatok az előző témakörökben megszerzett ismeretek felhasználásával.
Az ugrósok táncleírásból történő rekonstruálása.
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, táncterem (tanműhely)
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Osztálykeretben, csoportbontással, egyénileg – gyakorlatigényes elméleti képzés.
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázat

2.

megbeszélés

X

3.

szemléltetés

X

4.

kooperatív tanulás

5.

házi feladat

x

x

X
X

X

x

X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Tükör, Hajópadló, balettszőnyeg, Hangosító
berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4), TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videokamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

6.

Egyéb: hibajavítás taktilis: a helyes
végrehajtás érdekében
történő érintés,
testigazítás - közvetett
tanári irányítás - lényegi
mutatás

x

x

x

7.

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

9. Kortárs-moderntánc tantárgy

62 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1. A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balettől eltérő, kortárs-moderntánc- technikai gyakorlatsorok megtanításával a
komplex táncművészeti ismeretek elérése. Az adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan
szerkesztett gyakorlat és mozdulatsorai. A bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, kis allegrók,
diagonális gyakorlatok fejlesszék az izomzatot, a testtudatot, izolációs technika révén a
koordinációt, a ritmusérzéket, a mozgás szótárat, a verbális és non-verbális kommunikációs
készséget és a memóriát. A tanulók ismerkedjenek meg a kortárs-moderntánc
alapfogalmaival, és speciális gyakorlataival, adott technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és
dinamikai világával.
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani.

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Klasszikus balett, testnevelés, zeneismeret, művészettörténet.
9.3. Témakörök
9.3.1.
Kortárs-moderntánc alapjai I. 1
15 óra/… óra
A központ helyének, valamint fontosságának megéreztetése.
– Adott technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.
– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása.
– A technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.
– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása.
– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése.
– A térhasználati képesség, készség kialakítása.
– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása.
9.3.2.
Kortárs-moderntánc alapjai II.2
16 óra/… óra
A témakör feladata az ismeretbővítés, a kortárs-moderntánc speciális gyakorlataival, adott
technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával.
Fejlesztési feladatok
 Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában
történő alkalmazása.
 A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.
 Az új tréning gyakorlatok elsajátítatása.
 A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár
létrehozása.
 A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.
 A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja
által
Bázisgyakorlatok
Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly és a gerincoszlop mozgáslehetőségét
maximálisan kihasználva.
Középgyakorlatok

-

A kortárs-moderntánc speciális gyakorlatai. Plié, Relevé, Battement tendu parallel és en
dehors, Passé parallel és en dehors, Degagé, Hajlások, döntések pozícióváltásokkal
különböző irányokban, Flat back, Developpé, Enveloppé, Grand battement gyakorlatok.
Izolációs gyakorlatok
A fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig áthaladva.
Térbeosztás: térirányok
Összekötő lépések
Ugrások
Két lábról–két lábra
Két lábról–egy lábra
Egy lábról–egy lábra

9.3.3.
Kortárs-moderntánc alapjai III.3
31 óra/… óra
A témakör feladata a bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, a kis allegrók, diagonális
gyakorlatok tovább fejlesztése, ez által a testtudat, izolációs technika révén a koordináció, a
ritmusérzék, a mozgás szótár, a verbális és non-verbális kommunikációs készség és a
memória fejlesztése. A tanulók az előző témakörök anyagát kombinációkban, komplexebben
összeállított gyakorlatokban alkalmazzák. Hangsúlyt helyezünk a pozícióváltásokra, mindezt
lassabb, majd gyorsabb tempóban is alkalmazzuk. Ezen kívül, az izolációs gyakorlatok,
forgások és a különböző szintek használata kap nagy hangsúlyt.
Fejlesztési feladatok
- az izolációs gyakorlatok komplexebb változatai
- a különböző forgás lehetőségek
- a gyakorlaton belüli szintváltásokat, dinamikai váltásokat helyben és térben elmozdulva
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek
maximális felhasználásával
Középgyakorlatok:
Plié, battement tendu, Rond de jambe par terre, Relevé és plié relevé, Hajlások, döntések
pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal, Flat back, Developpé álló
helyzetben, Enveloppé álló helyzetben, Grand battement.
Izoláció
A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton
áthaladva és a körívek mentén
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek
Összekötő lépések irányváltásokkal:
– Féltalpon és féltalpról lassan legördülve
– Pas de bourrée
– Triplet
Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

1.

magyarázat

egyéni
x

csoport
x

osztály
x

2.

megbeszélés

x

x

x

3.

szemléltetés

x

x

x

4.

házi feladat

x

5.

egyéb: hibajavítás-taktilis a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás- közvetett tanári
irányítás, lényegi mutatás

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Komplex információk körében
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
közvetlen irányítással

9.6. A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
10. Társastánc tantárgy

62 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A jelöltek táncos magatartásának új kívánalmak szerinti fejlesztése. A tánc újabb mûfajával
való megismerkedés, illetve alapvetõ ismeretek megszerzése e témakörbõl. A néptánc illetve a
társastáncok kapcsolatainak és egymásra való hatásainak meg-ismerése.
A tantárgy tanításának feladata:
Ismertesse meg a tanulókkal:
- a társastánc választott mûfajainak egyszerû lépésanyagát
- a helyes járást, tartást
- a különbözõ ritmikai etûdöket, szabályos - szabálytalan
formákat, térbeli mozgásokat
- nemzeti táncokat
- a társastánc és a néptánc kapcsolatát
Alakítsa ki:
- a rendszeres, természetes, fegyelmezett munka igényét
- az önálló táncos munkára való alkalmasságot
Fejlessze:
- a növendék fizikai és technikai képességeit
- stilusérzékét
- mozgásmemóriáját, mozgáskoordinációját
- a tánc iránti szeretetét
- igényességet saját teljesítményével szemben
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Néptánc, tánctörténet, zeneismeret, klasszikus balett, előadó-művészeti gyakorlat,
testnevelés.
10.3.
Témakörök
10.3.1.
latin és standard táncok alapjai
31 óra/… óra
A XIX. század táncai:
– bécsi keringõ
- a század huszas éveinek táncai: angol keringõ, foxtrott, tangó,
swing, charleston
Néhány európai nemzet táncainak megismertetése a tanulókkal:
spanyol, orosz, cseh, lengyel táncok alapvetõ lépéseinek, motívumainak
Latin-amerikai népek táncai:
szamba, rumba, cha-cha-cha, mambó, szalsza, paso-doble
alapvetõ lépéseinek, motívumainak elsajátítása.
Egyszerû sorozatok, koreográfiák megtanulása.

10.3.2.
Divattáncok alapjai
– street-dance
– boogie-woogie
– blues
rock and roll
Egyszerű sorozatok, koreográfiák megtanulása.

31 óra/… óra

10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Parkettás borítású táncterem, vagy ha nincs, akkor táncterem, balett-terem
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

1.

magyarázat

egyéni
x

csoport
x

osztály
x

2.

megbeszélés

x

x

x

3.

szemléltetés

x

x

x

4.

házi feladat

x

5.

egyéb: hibajavítás-taktilis a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás- közvetett tanári
irányítás, lényegi mutatás

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Komplex információk körében
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x
x
x
x

x

x

x

x

x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
11. Repertoár gyakorlat tantárgy

186 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1.
A tantárgy tanításának célja
Az Repertoár gyakorlat tantárgy tanításának célja az, lehetővé tegye, hogy a próbatermi
munka eredményeként megjelenő készségeket, képességeket a növendékeke koreográfiákban,
előadások, műsorok formájában összegezzék, ezzel
megteremtődik a lehetősége a jövőbeli szakmájuk gyakorlásának.
Ismerjék meg a jelmezek, díszletek, kellékek gyors és pontos, szakszerű használatát, tegyenek
gyakorlatot azok kezelésében. A növendékek szerezzenek rutint a vizsgatevékenység színpadi
vizsgarésze előtt az ilyen típusú vizsgafeladatokkal kapcsolatosan.
Alakuljon ki a növendékekben az a rövid,- közép és hosszú távú memória, ami képessé teszi
őket a különböző terjedelmű darabok színvonalas bemutatására.
Szilárduljon meg a képzés végére a folyamatos koncentráció képessége a koreográfia ismeret
területén is.
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani.
E tantárgy az osztatlan képzésben szerzett diplomával is tanítható.
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is. Ezek ütemezéséről az
oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi tapasztalatai alapján.
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is lehetnek. Ezek
ütemezéséről az oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi
tapasztalatai alapján.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ez a tárgy a néptánc tantárggyal és annak minden témakörével és óraszámával áll
kapcsolatban, hiszen az évközi munkát összegző koreográfiák, ill. a nyári gyakorlaton
gyakorolt művek is e tantárgy tanítása közben jönnek létre.
A néptáncon kívül ugyanilyen közvetlenül kapcsolódó tantárgy az össze témakörével és
óraszámaival a Színészmesterség gyakorlata tantárgy is.
Természetesen a más táncműfajokból készült etűdök, koreográfiák gyakorlására is feladata
lehet e tantárgynak.

11.3.
Témakörök
11.3.1.
Műsor összeállítási gyakorlat
93 óra/… óra
Elsősorban a néptánc tantárgynál felsorolt tananyagtartalmakból a néprajzi, folklorisztikai
hitelességet megőrizve a pedagógusok alkotói szabadságát megőrizve a képzés pillanatnyi
állapotának megfelelő számú koreográfiák, etűdök készüljenek, s gyakoroltassanak,
készüljenek belőlük műsorok a próbatermi körülmények között.
A képzés során, a más táncműfajok tanulása közben létrejött koreográfiákat, etűdöket is a
repertoáron lehet tartani, gyakoroltatni, igény szerint felhasználni.
E tantárgy keretei között van arra lehetőség, hogy a tananyagtartalomban megjelölt táncokon
kívül más táncokból is szülessenek alkotások
11.3.2.
Jelmez és kellékhasználati gyakorlat
93 óra/… óra
A műsor hiba nélküli teljesítéséhez a növendékek a próbateremben tanulja meg a gyors,
pontos, igényes öltözködést, ill. a kellékekkel való biztonságos és művészi bánásmódot.
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, táncterem (tanműhely)
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Próbatermi öltözködési gyakorlat a jelmezekbe. A tevékenység sikerességéhez
megfelelően felszerelt jelmeztárra, ill. kelléktárra van szükség. Élőzene használata.
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.

magyarázat

2.

szemléltetés

3.

szimuláció

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

x

csoport

x

osztály

x

X
X

X

X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. video,
DVD lejátszó),
Számítógép, Szoftverek,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép,
videokamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

Egyéb: hibajavítás taktilis: a helyes
végrehajtás érdekében
történő érintés,
testigazítás - közvetett
tanári irányítás - lényegi
mutatás

4.

x

x

x

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Komplex információk körében
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
közvetlen irányítással

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
12. Előadó-művészeti gyakorlat tantárgy

484. óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

12.1.

A tantárgy tanításának célja

E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is lehetnek. Ezek
ütemezéséről az oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi
tapasztalatai alapján.
Az Előadóművészi gyakorlat tantárgy tanításának célja az, hogy a próbatermi munka
eredményeként megjelenő készségeket, képességeket a növendékeke koreográfiák, előadások,
műsorok formájában gyakorolhassák, színpadi körülmények között, ezzel mintegy
felkészüljenek jövőbeni szakmájukra.
A növendékek ismerjék meg a színház világát, gyakorlati tevékenység közben
szembesüljenek a színpad törvényeivel.
Ismerjék meg a jelmezek, díszletek, kellékek gyors és pontos, szakszerű használatát, tegyenek
gyakorlatot azok kezelésében.
A növendéke szerezzenek színpadi rutint a vizsga színpadi vizsgarésze előtt az ilyen típusú
vizsgafeladatokkal kapcsolatosan.
Alakuljon ki a növendékekben az egyén, a kis,- és a nagycsoport közötti együttműködés
képessége, legyenek egymással empatikusak, toleránsak a színpadon.
Alakuljon ki a növendékekben az a rövid,- közép és hosszú távú memória, ami képessé teszi
őket a különböző terjedelmű darabok, színpadi művek, műsorok színvonalas bemutatására.
Szilárduljon meg a képzés végére a folyamatos koncentráció képessége a színpadi
tevékenységben is.
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani.

E tantárgy az osztatlan képzésben szerzett diplomával is tanítható.
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is. Ezek ütemezéséről az
oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi tapasztalatai alapján.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Mivel a képzés színpadi szakemberek képzéséről szól, e tantárgy mintegy gyakorlati
összegzése az összes elméleti és gyakorlati tantárgynak, hiszen az ott tanult ismeretek
valamilyen formában megjelennek a színpadi produkciókban.

12.3.
Témakörök
12.3.1.
A képzés során tanult koreográfiák gyakorlása és bemutatása 314 óra/… óra
A néptánc tantárgynál felsorolt tananyagtartalmakból a néprajzi, folklorisztikai hitelességet
megőrizve a pedagógusok alkotói szabadságát megőrizve a képzés pillanatnyi állapotának
megfelelő számú koreográfiák, etűdök készüljenek, s gyakoroltassanak, adassanak elő.
Mindezeken túl az új törekvéseknek megfelelően a táncszínházi koreográfiák gyakorlását és
előadását is el kell végezni. Ezeket a koreográfiákat vagy a táncszínházi műfajban ismert és
elismert alkotóktól kell megszerezni, vagy a táncpedagógusok állítják össze.
Készülhetnek tehát, pl.: sárközi, gömöri, rábaközi, székelyföldi, táncszínházi, stb., ill. más
népek táncaiból is koreográfiák, melyek rövidebb-hosszabb műsorokban szerepelve elősegítik
a megfelelő színpadi, előadóművészi képesség fejlődését, kialakulását.
A képzés során, a más táncműfajok tanulása közben létrejött koreográfiákat, etűdöket is a
repertoáron lehet tartani, s igény szerint bemutatni.
E tantárgy keretei között van arra lehetőség, hogy a tananyagtartalomban megjelölt táncokon
kívül más táncokból is szülessenek alkotások.
12.3.2.

Jelmez és kellékhasználati gyakorlat

170 óra/… óra

A műsor hiba nélküli teljesítéséhez a növendékek itt tanulják meg a gyors, pontos, igényes
öltözködést, ill. a kellékekkel való biztonságos és művészi bánásmódot.
A témakör részletes kifejtése
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Táncterem, színpad, jól felszerelt jelmez,- és kelléktár.
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Élőzene használat
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x

osztály
x

1.

magyarázat

2.

szemléltetés

3.

szimuláció

X

X

X

4.

Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett
tanári irányítás - lényegi
mutatás

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon, Képi
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. video, DVD
lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések (pl.
fényképezőgép,
videokamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

X

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
x
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
közvetlen irányítással

x
x

x
x

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
13. Néptánc tantárgy

… óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A néptánc a táncművészet egyik legőszintébb, legtermészetesebb, legrégibb műfaja, minden
mozgásos művészet motivikája visszavezethető ezen ősi nyelvezetre. A néptánc népi nemzeti
kultúránk megértésének, megőrzésének közérthető formája, mely közérthetősége miatt más
népek számára is könnyen befogadható, így a kultúrák közeledését is szolgálja.
A néptánc tantárgy tanításának célja az, hogy a tanulók anyanyelvi szinten sajátítsák el a
néptánc nyelvezetét. A tanulók legyenek képesek improvizálni, értsék és érezzék a műfaj
hangulatát, amit előadásukban éreztetni is tudnak.
A tanulók a képzés során ismerjék meg a magyar nép, nemzetiségeink, s néhány környező nép
táncait.
A tanultakat stílusosan, nagy átéléssel tudják alkalmazni koreográfiákban és improvizáció
körben is.
Legyenek képesek a táncszínházi törekvések szellemében készül alkotásokban is
közreműködni.
Alakítsa ki a tanulókban:
- a magyar, nemzetiségeink, környező népek néptáncai iránti érdeklődést
- olyan technikai és előadói felkészültséget, melyen a növendékek
természetesen tudnak megnyilatkozni a néptánc nyelvezetén,
- a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét,

őszintén,

- csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét,
- igényességet a munkában, előadásokon,
- tiszteletet a műfaj , ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt
Fejlessze a diákok:
- fizikai és pszichés állóképességét,
- technikai ismereteiket,
- a koordinált, ritmikus mozgásosságot
- térlátásukat, helyzetfelismerésüket
- előadókészségét
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is.
Ezek ütemezéséről az oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi
tapasztalatai alapján.
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani.
E tárgyat az osztatlan képzésben szerzett diplomával is lehet tanítani.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A néptánc tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a néprajz, táncfolklorisztika, népzene,
gyermekjátékok tantárgyakkal.
- Táncfolklorisztikai alapismeretek
- A magyar nép táji-történeti tagozódása
- A magyar nép táncainak csoportosítási lehetőségei
- A népi éneklés technikájának gyakorlata
- A tánchoz kapcsolódó népdalok éneklésének gyakorlata
A szakmai önállóság megtartása érdekében a szakképzés 9-13. évfolyamának aspektusában
lettek meghatározva a témakörök óraszámai, ezzel adva lehetőséget a tananyagtartalmaknak
és az óraszámoknak a helyi tapasztalatok, hagyományok szerinti variálhatóságára
E tárgy szoros kapcsolatban áll a Repertoár gyakorlat és az Előadó művészeti gyakorlat című
tárgyakkal, hiszen az itt készült koreográfiák, tanult táncanyagok is részei lehetnek a repertoár
összeállításának, ill. annak színpadi bemutatásának.
13.3.
Témakörök
13.3.1.
Tánctechnikai képzés, készség,- képesség fejlesztés
170… óra/… óra
Minden évfolyamon, minden néptánc foglalkozáson tánctechnikai képzést kell tartani, ez a
trénig része!
A feladat fontosságára való tekintettel azonban szükséges a 9. és a 13. évfolyamon további
technikai képzést ráépíteni a standardra. Az alapozás miatt a 9. évfolyamon, míg a 13.
évfolyamon a sikeres színpadi vizsga elősegítése a cél.
A tánctechnikai képzés terjedjen ki a:
a. gimnasztika - rendgyakorlatok
b. speciális gyakorlatok (ugrások, forgások, hajlítások, izolálás,
mozgás- és ritmusmemória , mozgáskoordináció stb.)
c. ritmika – plasztika - dinamika
d. táncos nyelv
e. daltanulás
f. koreográfiai gyakorlat területeire.

13.3.2.
Sárközi táncok

A Nyugati dialektus táncai

242 óra/… óra

- ugrós, verbunk
- karikázó
- lassú és friss csárdás
- eszközös táncok
Rábaközi táncok
- verbunk és dús
- lassú csárdás
- friss csárdás
Somogyi táncok
- ugrós
- karikázó
- lassú és friss csárdás
- eszközös
Kalocsai táncok
- fércelő
- mars
- lassú és friss csárdás
Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően.
13.3.3.
Gömöri táncok

A Középső Táncdialektus táncai

Szatmári táncok:

-

216 óra/… óra

karikázó
verbunk
páros verbunk
lassú és friss csárdás, körcsárdás

- magyar verbunk
- lassú és friss csárdás, körcsárdás
- botoló
Dél-alföldi táncok:
- oláhos
- lassú csárdás
- friss csárdás
Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően
13.3.4.
A Keleti táncdialektus táncai4
Székelyföldi táncok:
- verbunk
- forgatós
- jártatós – lassú csárdás
- szöktetős – friss csárdás

… óra/… óra

Maros-menti táncok:

Mezőségi táncok:

-

kapcsos
pontozó
szegényes
forduló
szökős
- sűrű és ritka legényes
- magyar
- akasztós
- csárdás
- szökős
- sűrű csárdás
- korcsos

Kalotaszegi táncok:
-legényes
- verbunk
- csárdás
- szapora
Gyimesi táncok:
- féloláhos
- Verbunk
- kettős jártatója és sírülője
- lassú és sebes magyaros
- héjszák
Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően
13.3.5.
–
–
–
–

Más népek táncai
Bihar v. Arad megyei román táncok
Magyarországi román táncok (Elek v. Méhkerék)
Magyarországi cigány táncok
Erdélyi cigánytáncok

196 óra/… óra

13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
14. Balett- terem, táncterem (tanműhely)
14.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Táncnál használt speciális eszközök /bot, üveg/
Szakfelszerelések /karaktercipő, csizma, néptánc jelmezek stb.
Élőzene használata
14.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.
2.
3.

magyarázat

szemléltetés
szimuláció
Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett
tanári irányítás - lényegi
mutatás

4.
5.
6.

egyéni

csoport

osztály

x

x

x

X
x

X
X
x

X
x

Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4), TV,
Projektor, vetítővászon, Képi
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. video, DVD
lejátszó), Számítógép,
Szoftverek, Kép- és
hangrögzítő berendezések (pl.
fényképezőgép,
videokamera), Mikroport,
mikrofon, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

14.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében

3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14.2.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15. Színészmesterség tantárgy

62 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A tánc speciális kifejezési eszközein túlmenően a leendő táncosnak mutassa meg azt az utat,
amelynek végig gyaloglása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a jó mester-emberből /a
felkészült táncosból/ művész váljon, esélyt adjon az egyénnek arra, hogy éljen a színpadon,
hiszen minden előadó-művészet igazi titka ez.
Sajátítsa el a színművészet alapeszközeit /beszéd, testbeszéd/. Tiszta beszédével és kifejező,
helyes mozgásával tanulja meg gondolatait, érzelmeit világosan, szépen és pontosan
megfogalmazni.
Ismerje meg a legkülönfélébb színpadi karaktereket.
Tárgy és helyzet improvizációs gyakorlatok révén fejlessze rögtönzési képességét, erősítse
lélekjelenlétét a színpadon.
Térben és időben tanuljon meg biztonságosan mozogni, tudjon eligazodni különféle
élethelyzetekben.
Fejlessze asszociációs képességét.
Képes legyen figyelmét hosszú ideig koncentrálni és irányítani saját akarata szerint.
Fejlődjön kapcsolatteremtő képessége a környezetével.
Emlékezőképessége és fantáziája magas fokon fejlődjön.
Ismerkedjen meg a színpadtechnika legfontosabb elemeivel, a különféle színházi
mesterségekkel.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A színház magába foglalja szinte az összes művészeti tevékenységet, hiszen
hatásmechanizmusának szolgálatába állítja a zenét, a képzőművészetet, az irodalmat, a
kézművességet, a táncot és természetesen a szerepvállalást, amely mindent eldöntő szerepet
fog játszani a személyiségformálásban.

Mindegyik előadó-művészeti formára - így a táncra is - érvényesek és kötelezőek a színpad
törvényei, a táncosnak is ismernie kell az alapvető színészi eszközöket.
A színjátékoktatás segíteni fogja az összes szakmai tantárgy előadói megjelenítését.
A tárgy jellege miatt a legszorosabb kapcsolatban az Előadó művészi gyakorlat, Repertoár
gyakorlat tantárggyal és annak minden témakörével, óraszámával van.
15.3.
Témakörök
15.3.1.
Komplex készség,- képességfejlesztés
31 óra/… óra
Látás
- színek felismerése, megkülönböztetése és azok különféle társítása
- térbeli tárgyak megfigyelése, utánzása
- élőlények mozgásának megfigyelése, utánzása
Hallás: - különböző hangok felismerése, megkülönböztetése
- az emberi hang sokszínűsége
- a beszéd képessége
Tapintás:
- térérzékelés és tájékozódás
- személyek felismerése tapintás révén
- tárgyak és személyek valamilyen tapintási benyomás
szerinti csoportosítása
Szaglás:
- szubjektív szagérzékelés
- térbeli tájékozódás szagérzékelés alapján
Ízlelés: - ízek felismerése
- szubjektív ízérzékelés
Memória- és fantáziafejlesztés
Ritmusérzék fejlesztése
Térbeli tájékozódás csiszolása, finomítása
A figyelem összpontosítása és irányítása
- saját test felfedezése, megismerése
/különböző testrészek, izmok együttes és önálló mozgása/
- a feszítés és lazítás technikája
/görcsök feloldása, az alkotásra kész test felkészítése/
játékos koncentrációs gyakorlatok
- partnerérzékelés
- a bizalom fejlesztése önmagával és partnerekkel szemben
A kapcsolat
– mimika, pantomika, tekintet, gesztusok
Beszédtechnika
- a helyes légzés technikája
- beszédgimnasztika
- a hangadás
- a kiejtés
- a hangsúly, hanglejtés
- a ritmus
- a szünet
- a beszédstílus
- a színpadi beszéd
- a beszédhibák
- a hangszínek
- a hangerő

-

a koncentráció
a rádió és a televízió hangja
mikrofon előtt
a lámpaláz

-

Művészi beszéd
összetett beszédgyakorlatok
beszédes helyzetgyakorlatok
a versmondás
a prózamondás
vers, mese és próza az audiovizuális médiákban

15.3.2.
Színészmesterség, testbeszéd és színpadi mozgás
Színészmesterség
- tárgy- és helyzetimprovizációk
- önismereti és személyiségfejlesztő játékok
- koncentrációs játékok
- érzékelést fejlesztő és készségfejlesztő játékok
- karakter- és jellemábrázolás
- bizalom- és fantáziafejlesztő játékok
- empátiát erősítő tréning
- interakciós, kapcsolatteremtő játékok
- dramatizálás
- jelenetek
- színházi próbák
- színházi előadás

-

31 óra/… óra

Testbeszéd, színpadi mozgás
a mimika
a gesztusok
viselkedési formák
a test fizikai gátlásainak leküzdése
a test legparányibb mozgásának tudatosítása
uralkodás a test izmai fölött
/bemelegítések, állás, járás, megindulás, megállás, lazítás,
feszítés, tempótartás, tempóváltoztatás, leülés, felállás, esések,
karakterjárások, botlás, ájulás, tárgyak kezelése, összeütközés,
verekedés, pofon, leszúrás, stb. .../

15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
16. Balett-terem, táncterem (tanműhely, házi színpad)
16.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Tantárgyi koncentráció a magyar nyel és irodalom tantárggyal.
16.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.

szimuláció

egyéni
X

csoport
X

osztály
X

2.

szerepjáték

X

X

X

3.

házi feladat

X

X

4.

Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett
tanári irányítás - lényegi
mutatás

x

x

Szakmairánynak megfelelő
öltözék, Mikroport, mikrofon,
Kép- és hangrögzítő
berendezések (pl.
fényképezőgép, videokamera)
, Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. video,
DVD lejátszó), TV, Projektor,
vetítővászon, Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3, MP4),
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak)

x

16.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után

3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16.2.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

10722-16 azonosító számú
Előadó-művészeti tevékenység
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Bevezetés a
tánctörténetbe

Klasszikus balett
alapjai

A 10722-16 azonosító számú Előadó-művészeti tevékenység megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Betartja a munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Megfelel az előadó művészet általános és
szakmai műveltségi elvárásainak

x
x

Bemelegítő, készségfejlesztő és egyéb
kiegészítő mozgástechnikákat tartalmazó
gyakorlatokat végez

x

A klasszikus balett gyakorlatsorait: rúd, közép,
forgás és ugrás kombinációit és az adott
táncműfajnak megfelelően a spiccgyakorlatait
végzi

x

A modern és kortárs tánc technikák
tréningsorait és kombinációit végzi
Néptánc motívumokat tanul, azokat kombinálja
Színpadi tánc igényeit kielégítő koreográfiákat
ad elő
Tánctörténeti ismereteket tanul és ismereteit
alkalmazza előadó művészeti gyakorlatában
Színészi feladatokat tanul és a
szerepmegformálás során alkalmazza azokat
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismereteket
tanul és a gyakorlatban alkalmazza
Az anatómiai alapismereteit a gyakorlati munka
során megfelelően alkalmazza

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

Az adott táncműfaj és tánctechnika helyes
végrehajtásának szabályait alkalmazza, az adott
feladat szempontjait betartja

x

A táncműfaj adott lehetőségei szerint
improvizál

x

A mozgás és a zene szoros kapcsolatát ismeri,
megtartja és azt figyelembe véve gyakorlatokat
végez

x

Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
Stílusismereteit alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Az adott feladatnak megfelelő
színpadképességet ér el
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásokon

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

Szerepének megfelelően mentális kapcsolatot
tart előadótársaival
Az alkotás, előadás, befogadás folyamatának
hatásmechanizmusát ismeri és alkalmazza
Napjaink előadó művészeti eseményeit
figyelemmel kíséri

x
x
x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Az előadó művészet általános és a saját
táncműfajának megfelelő szakmai
műveltségtartalom
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
Egyéb kiegészítő mozgástechnikák
A klasszikus balett elemei, betanított
kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák elemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak motívumai,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncainak
jellemző lépései, térformái és jellemző
stílusjegyei
Általános és az adott táncműfaj tánctörténeti
ismeretei
A szerepformálás, színpadi viselkedés alapvető
szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő,
verbális és nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök komplexitásának
ismerete
Színpadi mű vagy műrészlet, amely lehet szóló
vagy kartáncosi feladat
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismeretek
Az emberi test anatómiai alapismeretei
Az adott táncműfaj technikáira épülő
koreográfiák
Az előírt feladat pontos, technikailag és
zeneileg helyes végrehajtása
Sémákat alkalmazó improvizáció, illetve új,
kreatív kombinációk, motívumok kitalálása
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok általános ismerete
Az új szakmai törekvések saját táncműfajának
megfelelő ismerete
Betanulás, gyakorlás folyamatának elsajátítása,
majd színpadképessé válás
Jelmez, kellék, díszlet igényes, rendeltetésszerű
használata
A feladatvégzésre való ráhangolódás
jelentőségének ismerete és alkalmazása
Folyamatos koordináció jelentőségének
ismerete és alkalmazása

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

Különböző táncstílusok jellemzői
Koncentrált egyéni, páros és csoportmunka
végzése
Az alkotás, előadás, befogadás folyamat
rendszerének ismerete
Előadó művészeti események aktualitásai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, azon
történő kommunikáció
Harmonikus mozgáskoordináció (testi
ügyesség)
Készség szintű mozgásutánzás és
mozgásmemória
Fejlett térérzékelés
Készség szintű ritmusérzék és a zenéhez
igazodó tempótartás
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság
Empatikus készség
Irányíthatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás
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17. Klasszikus balett alapjai tantárgy

680 óra/310 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balett tanításának célja, a Vaganova metodika szerint, hogy a növendék a
képességek, a készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan elsajátítja alapfokon a
klasszikus balett mozgásanyagát, és azt táncosi hivatásának megfelelő szinten alkalmazni
tudja. A tananyag betanításának a tempóját, illetve az ütemezését mindig az adott
évfolyam adottságai és képességei határozzák meg. Célszerű a zenei kísérethez a
megadott metronóm számokat követni és betartani.
17.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

17.3.
Témakörök
17.3.1.
Klasszikus balett alapjai I.
144 óra/62 óra
-A helyes testtartás, az en dehors, a lábizomzat, a kartartás kidolgozása, a földön és
45fokon
-A rúd- és középgyakorlatok talpon végezve.
-Az ugrástechnika megalapozása
-A gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és fejkísérettel tanítjuk, megalapozva ezzel
a növendékek elemi koordinációs készségét
17.3.2.
Klasszikus balett alapjai II
144 óra/62 óra
-A kis és nagy pózok bevezetése rúdnál és középen
-Az elemelt lábhelyzeteket középen is tanítjuk. Nehezedő egyensúlyhelyzetek és
több mozgáselemet tartalmazó lépések bevezetése
-Megjelennek a két lábról egy lábra érkező ugrások
17.3.3.
Klasszikus balett alapjainak elmélyítése I.
144 óra/62 óra
-Az új gyakorlatok megtanításán kívül, az előzőekben elsajátított gyakorlatok
továbbfejlesztése, egy részüket féltalpon állva végeztetjük a rúdnál. A féltalpra
emelkedés kidolgozása, illetve a relevé-vel végzett gyakorlatok dinamikájának a
megismerése
-A már tanult gyakorlatokat középen, pózokban is megtanítjuk. Alapvető feladat a
nagy pózok elsajátítása
-A kis ugrások kidolgozása, tempójuk felgyorsítása
17.3.4.
Klasszikus balett alapjainak elmélyítése II.
124 óra/62 óra
-Fő szempont a Balance kidolgozása sur-le-cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal
rúdnál
-Középen, elkezdjük tanítani a forgást, a Tour sur-le-cou-de-pied-et en dehors és en
dedans 1 fordulattal
-Megjelennek a ¼ és ½ fordulatos ugrások
17.3.5.
Klasszikus balett gyakorlat
124 óra/62 óra
-Az állóképesség fejlesztése az izomerő növelése., ezt szolgálják a demi plié-relevés, tour lent és en tournant gyakorlatok. Nagy ugrások és az entrechat-k tanítása nagy
figyelmet igényel. Fontos az előadásmód fejlesztése, a helyes és tiszta kivitelezés, a

koordináció. Az egyes gyakorlatok különböző sajátosságú dinamikájának gyakorlása
elengedhetetlen.
Rúdgyakorlatok:
- A már megismert pózokat összekötjük egy gyakorlaton belül.
Fondu 90 fokon
Fondu 90 fokon tombéval előre és hátra
Frappé és double frappé demi plié-relevével előre, oldalra, hátra és pózokban
Rond de jambe en l’air demi plié-relevével
Grand rond 45 fokon demi plié-relevével és demi pliében
Grand rond 90 fokon, féltalpon
Relevé lent és developpé pózokban plié-relevével
Grand battement jeté lábmegtartással előre, oldalra, hátra és pózokban
Balance helyzetek féltalpon, nagy pózokban
Középgyakorlatok:
Fouetté 45 fokon, talpon en dehors, en dedans
Relevé lent pózokban demi plié-relevével
Allongé pózok
Tour lent nagy pózokban és passé helyzetben
Temps lié 90fokon talpon és féltalpon.
Grand battement jeté lábmegtartással irányokban, pózokban
Tourok:
Tour sur le cou de pied II., IV. és V. pozícióból 1 tourral IV. pozíciba érkezve, en
dehors és en dedans
Tour posé en dehors, en dedans és váltakozva
Emboité sauté en tournant diagonálban
Allegro:
Temps levé sauté I., II., IV. és V. pozícióban, changement volé
Pas emboité, emboité sauté
Egyes kis ugrásokat teljes (1) fordulattal is gyakoroltatjuk
Pas de chat olasz- és spanyol formák
Temps levé sauté 45 és 90 fokon (színpadi forma)
Pas failli
Grand assemblé előre, oldalra, hátra és pózokban
Grand temps levé sauté 90 fokon, elöl, oldalt és hátul tartott szabad lábbal, pózokban
is
Sissone fermé 90 fokon oldalra és pózokban
1Cabriole 45 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban
-A korábban tanult anyag állandó ismétlése, fejlesztése, precizitásának javítása,
különböző kombinációk és etűdök tanulása. Egy-egy kombinációba különböző típusú
elemeket is elhelyezünk (pl. forgások, díszítő- és kötőelemek adagióban, allegroban).
A klasszikus balett előadásmódjának sajátosságaira különösen nagy hangsúlyt
fektetünk. Megtanítjuk az eddig tanult diagonál forgásokat körben is. Bővítjük a
díszítő- és összekötő lépések körét, használatuk lehetőségeit.
Tourok:
Tour degagé diagonálban és körben
Tour tirebouchonne középen és diagonálban, sorozatban is

Allegro:
Pas courru
Échappé battu
Entrechat quatre
Entrechat royal
Assemblé battu
Brisé
Cabriole 90 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban
Jeté entrelacé
Grand fouetté sauté
Grand jeté croisé- és effacé pózokban
17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.
5.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
18. Bevezetés a tánctörténetbe tantárgy

201 óra/124 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző tánctörténeti korok legfontosabb eseményeit,
szemléletét, táncainak stílusát, meghatározó alkotóinak, táncosainak életét, munkásságát.
Legyen rálátása a fejlődési folyamatokra, korszakok, alkotók egymásra hatására.
Tánctörténeti ismereteit képes legyen történeti alapismereteibe ágyazva áttekinteni,
valamint általános művészet- és zenetörténeti ismeretekkel összekapcsolni. Fejlessze a
tanuló ízlését, tánc- és színházművészet iránti érdeklődését, szeretetét, nyitottságát.
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a történelem, magyar irodalom, művészet- és zenetörténet,
valamint az előadó művészeti gyakorlat tantárgyhoz.
18.3.
Témakörök
18.3.1.
A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncművészet korszakáig 36 óra/21 óra
Mágia és rítus az őskorban, a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
Ez az egység a tánc kezdeteiről, keletkezéséről szól, az ősi társadalmakban betöltött
funkcióiról, összművészeti jellegéről. Felöleli a munka és a tánc, illetve a mágia és a
tánc kapcsolatát, az ősi mozdulatábrázolásokat, ősi formákat, a természeti népek
tánckultúráját.
-a tánctörténet forrásai
-a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
-ősi mozdulatábrázolások
-munkatáncok
-tánc és mágia
Az ókori birodalmak táncélete
Az egység tartalmazza a nagy ókori civilizációkról fennmaradt, tánccal kapcsolatos
ismereteket, a tánc adott kultúrában betöltött szerepét a társadalom kontextusában.
-India táncművészete, az indiai táncok elterjedése: hindu tánckönyvek, táncok fajtái,
mudrák.
-Japán táncművészete: táncfajták, NO színház, táncos dinasztiák.
-görög táncművészet: kozmikus tánc, körtáncok, fátyoltánc, Dionüszosz-ünnepek,
drámai táncok.
-római táncművészet: mimusok, szaturnáliák, lupercaliák, bacchanáliák, pantomim.
Táncélet Európában a középkortól a reneszánszon át az udvari balettig

A téma felöleli a tánctörténetet a koraközépkori keresztény kultusz terjedésétől a
reneszánsz kori Itáliai táncmesterekig.
Középkor
-a kereszténység hatása a mindennapi életre és a táncra, a tánc egyházi tilalma
-pogány és barbár elemek továbbélése a keresztény kultúrában
-misztérium játékok
-Danse macabre
-lovagi kultúra és táncformái
-nemesi és paraszti táncok különválása
Reneszánsz
-a reneszánsz esztétikája
-ballo és balletto
-maestro di ballok: Domenico Da Ferrara, Antonio Cornano, Fabritio Caroso
-az új európai táncművészet megalapozása
-intermedium
-commedia dell’ arte
-Thoinot Arbeau: Orchésographie
A magyar táncélet a reneszánszban
Reneszánsz Magyarországon
-Mátyás király és a reneszánsz
-magyarországi táncfajták
18.3.2.
Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig36 óra/21 óra
Udvari balett
Medici Katalin ünnepélyei
XIV. Lajos udvari balettjeinek látványvilága
-XIV. Lajos, a Napkirály – táncos, mecénás
-alkotók: Beauchamps, Lully, Moliére
-1662. Királyi Táncakadémia
-táncmesterek, táncjelírás: Rameau, Feuillet
A felvilágosodás hatása a táncművészetre, Jean-Georges Noverre cselekményes
balettje és a "Levelek..."
A felvilágosodás hatása miképp jelenik meg a táncművészetben, Noverre
munkásságán keresztül veszi végig a korszak újító törekvéseit.
-előzmények: a tökéletes táncosok, csiszolt technika, olasz virtuozitás
-Noverre élettörténete és munkássága
-Noverre reformtörekvései: a cselekményes balett, dramaturgia, díszlet, jelmez,
pantomim és tánc összekapcsolása
-Noverre balettje
-Noverre követői
-Vigano coreodrammája

A romantikus balett
A romantika mint stílusteremtő korszak
-Bournonville
-Spicctánc, tündérlények
-a Taglionik (Filippo, Marie) és A Szilfid
-Nemzeti romantika – néptánc - karaktertáncok
-Fanny Elssler
-Perrot, Grisi és a Giselle
-Carlo Blasis és a táncpedagógia
-a késő romantika - Saint-Léon és a Coppélia
A magyar táncélet az Operaház megnyitáság
A XVIII. századi magyar táncélet
-Eszterházy esték
-paraszti táncfolklór
-Iskolai színjátszás
-Az első magyar „balétek”
Reformkor
-reformkori táncos generáció, első hivatásos táncosok
-Saáry Fanny, Aranyváry Emilia – az első magyar prímabalerinák
-az Operaház kezdetei
18.3.3.
A romantika másodvirágzásától az újítókig
36 óra/21 óra
A balett klasszicizálódása Oroszországban
A téma felöleli a nagy romantikus baletteket a koreográfusaitól, sztárbalerináitól a
letisztult klasszikáig, Marius Petipa munkásságáig és az orosz klasszikus balettig.
Orosz klasszika
-Perrot, Saint-Léon, Blasis Oroszországban
-Petipa balettjei
-Csajkovszkij zenéje
-orosz balett csillagok, klasszikus virtuozitás
Gyagilev és az Orosz Balett
Újítások a balett formanyelvén belül. A társművészetek és a táncművészet kapcsolata
Szergej Gyagilev munkásságán keresztül.
-Gyagilev személyisége, kulturális szerepe
-Új orosz művészet, új balettstílus
-Orosz szezonok Párizsban
-Fokin alkotói újításai
-Sztravinszkij szerepe
-kapcsolat az avantgarddal
-komplex előadás
-Nizsinszkij – a mozdulat új lehetőségei
-Gyagilev hagyatéka

George Balanchine és a neoklasszikus balett
-Balanchine élete és pályafutása
-fontosabb művei
-a klasszikustól a neoklasszikusig
-a szimfonikus balett fogalma
Az újítók megjelenése a táncművészetben
A témakör a földrajzilag egymástól elkülönült, vagy éppen egymással szoros okokozati összefüggésben álló újító törekvéseket veszi sorra, koreográfusok, táncosok
alkotói munkásságán keresztül.
A moderntánc kialakulása Amerikában
-Isadora Duncan
-Martha Graham
-José Limón
Új színpadi törekvések Európában
-Emile-Jacques Dalcroze
-Laban Rudolf
-Kurt Jooss
Magyar mozdulatművészet kialakulása
-Madzsar Alice
-Dienes Valéria
-Szentpál Olga
18.3.4.
A XX. század első felének táncélete
31 óra/21 óra
Néptánc mozgalmak és hivatásos néptánc együttesek Magyarországon
A témakör sorra veszi a hazai néptánc-élet amatőr és professzionális színtereit,
bemutatja a hivatásos néptánc együtteseket, és a néptánc mozgalom jelentőségét.
Néptánc, mint a színpadi táncok forrása
-néptáncok az Operaház színpadán
Együttesek:
-Néphadsereg Központi Művészegyüttese
-Magyar Állami Népi Együttes
-Szakszervezetek Országos Tanácsának Központi Művészegyüttese
-Duna Művészegyüttes
Koreográfusok:
-Molnár István
-Rábai Miklós
-Szabó Iván

Néptánc mozgalmak:
-Gyöngyösbokréta
Az operaház és a vidéki magyar balett együttesek története,
A témakör a magyar hivatásos balett együttesek történetét, koreográfusainak,
táncosainak munkásságát öleli fel, bemutatja a hazai táncélet fejlődését.
Operaház
-az Operaház megnyitása
-Luigi Mazzantini
-Nicola Guerra
-külföldi művészek vendégjátéka (Orosz Balett, Isadora Duncan)
-Otto Zöbisch
-Brada Ede
-Jan Cieplinski
-Nádasi Ferenc
-Harangozó Gyula
-Seregi László
-Lőrinc György balett igazgatósága
-az Operaház napjainkban
Szegedi Balett
-Lőrinc György
-Imre Zoltán
-Szegedi Kortárs Balett
-Juronits Tamás
18.3.5.
Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a XX. században31 óra/20 óra
A témakör áttekinti a XX. század legjelentősebb együtteseit, koreográfusait mind
hazai mind nemzetközi viszonylatban, Európában és a tengerentúlon is. A témakörön
belül a szakanyag a helyi sajátosságoknak megfelelően szabadon alakítható.
Pécsi Balett
-az együttes létrejöttének háttere
-az együttes alkotói szemlélete
-Eck Imre
-alapító tagok
Győri Balett
-az együttes létrejöttének háttere, alapító tagok
-Markó Iván
-korszakok
-Koreográfiák
-vendégkoreográfusok
ExperiDance
-Román Sándor
-Ezeregyév
Kiemelkedő néptánc alkotók

-Tímár Sándor
-Novák Ferenc
-Kricskovics Antal
-Szigeti Károly
-Györgyfalvai Katalin
-Foltin Jolán
-Diószegi László
-Zsuráfszki Zoltán
Néptánc mozgalmak:
-Táncház mozgalom
18.3.6.
A vizsgatevékenység előkészítése
31 óra/20 óra
E témakör egyrészt ismétli és rendszerezi az eddig megszerzett tánctörténeti
ismereteket, másrészt vizsgahelyzet szimulációval mentálisan is felkészíti a
növedékeket a vizsgatevékenységre.
18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem
18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.
5.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

1.2.
2.
2.1.
2.2.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

x

x

x

x

x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11888-16 azonosító számú
Előadó-művészeti alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Előadó-művészeti
előadás gyakorlat

Előadó-művészettörténet
(artistaművészet,
színművészet,
táncművészet és
Előadó-művészeti
zeneművészet)
program-és
projektszervezés
gyakorlata

A 11888-16 azonosító számú Előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb
korszakainak ismérvei, meghatározó műveinek
ismerete
Az adott előadó-művészeti ág meghatározó
alkotóinak és előadóinak ismerete
Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai,
stílusai alapvető jellemzőinek ismerete
Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos
ismeretek elhelyezése a történelemi, az
irodalomi, a művészettörténeti korszakokban

x

x

x

x

x

x

x

x

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj
legjellegzetesebb rendezvény helyszíneinek, az
előadás, rendezvény szervezéséhez
nélkülözhetetlen alapvető technikai feltételek
ismerete

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet,
színművészet, táncművészet és zeneművészet)
korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok
Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb
alkotóinak életműve
Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb
előadóinak életműve
Az adott előadó-művészeti ág és műfaj
meghatározó alkotásai
Az adott előadó-művészeti ág előadásainak
legjellemzőbb helyszínei
Az előadó-művészeti rendezvények alapvető
technikai feltételei

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Figyelem
x
Pontosság
Rugalmasság
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
x
Nyitott hozzáállás
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Emlékezőképesség
x
Figyelem-összpontosítás
x
Kontroll (ellenőrző képesség)
x

x
x

x
x
x

19. Előadó-művészet történet
zeneművészet9 tantárgy

(artistaművészet,

színművészet,

táncművészet és
139 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

19.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és
előadóit és ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és
stílusjegyeinek sajátosságait.
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadóművészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadóművészet fejlődési folyamatára.
19.3.
Témakörök
19.3.1.
Előadó- művészeti történeti ismeretek
47 óra/… óra
A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti
korszakról korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb
történeteit, eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely
soha nem választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy
mű kulturális jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját
korunkig is elérő hatásait. Műveket összefüggésükben is bemutat.
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a
klasszikus modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok
előadó-művészetére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a diák
történelmi, eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik.
Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-művészetben is bőséggel lehet találni
olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-művészeti ág története
tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására
törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével a
diákok aktívan nem találkoznak.
19.3.2.
Műelemzés
46 óra/… óra
Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a
mű keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első
fogadtatásától elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a
legaprólékosabb stílus és forma elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű
jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a diák számára. A
megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet bármely
diák a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.
19.3.3.
Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása
46 óra/… óra
Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az
adott előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és
hangfelvételeinek megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy

oktatásának. Ennek a tanulási formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a
történelmi korokra jellemző kultúra élményvilágát. Ennek segítségével tud
tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében és ennek segítségével tudja
majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. Enélkül a
műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új
világot a diákok ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot
ébreszt valamennyi leendő előadóban.
19.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
19.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
képfelvétel megtekintése
zenehallgatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre

2.4.
2.5.
3.
3.1.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról

x
x

x

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
20. Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy

54 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

20.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet
és zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok
legfontosabb sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti
előadások legalapvetőbb technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott
rendezvény forgatókönyvének elkészítésére.
20.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai
tárgyakhoz.
20.3.
Témakörök
20.3.1.
Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei
27 óra/… óra
Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A
helyszín sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások
legfontosabb különbségeinek ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a
közönség és az előadók elhelyezkedésének eseteire.
20.3.2.
Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei
27 óra/… óra
Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek
sajátosságai. Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések
ismerete: így a hang, a világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége.
20.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
20.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
szemléltetés
helyszíni látogatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x

20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
21. Előadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy

54 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

21.1.
A tantárgy tanításának célja
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel
módon folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak
egyben. A tantárgy célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok
elméletoktatásához, az adott korszak produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá
váljanak a diákok által létrehozott produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei
darabok, artista előadások formájában.
21.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri
a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt
szervezése c. modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán.

21.3.
Témakörök
21.3.1.
Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata
40 óra/… óra
Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos
előadása.
-

a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése
stílusjegyek ismerete
előadásmód
technikai feltételek

21.3.2.
Forgatókönyv készítés gyakorlat
14 óra/… óra
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése.
-

az előadás stílusának, jellegének meghatározása
az előadás célközönségének felmérése
piackutatás
marketing
pályázatok felkutatása
humán erőforrások felmérése
technikai igények felmérése
technikai adottságok felmérése
költségvetés tervezése
a program lebonyolítása

21.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
21.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Tematikus kutatás
interneten

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Számítógép

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Információk önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x
x
x

21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11887-16 azonosító számú
Kulturális program és projekt szervezése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb
szervezetekkel
Kampányokat szervez

x

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi,
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi követelményeket
Közreműködik projektpályázatok elkészítésében

x

x

Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt
szervezetének kialakításához

x

x

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a
partneri kapcsolattartás menetének és a
jelentéskészítés rendjének megalkotásában

x

x

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli,
nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat,
kezeli a projektre vonatkozó elektronikus
pályázati rendszert

x

x

Részt vesz a projekt terv szerinti
megvalósításában, különös tekintettel az idő- és
költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék
minőségi jellemzőire

x

x

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló
tevékenységek kivitelezését, illetve a
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat

x

x

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az
előrehaladás nyomon követésében a tervtől való
eltérés vizsgálatában

x

x

Közreműködik a projekt lezárásában, a
projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység
dokumentálásában

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A rendezvények típusai
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei
Szervezők és közreműködők, koordináció
Rendezvény költségvetési terve
Rendezvény forgatókönyve
Közönségkapcsolati feladatok

Rendezvényszervezés
gyakorlata

Rendezvényszervezés

Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata

A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai
Rendezvény értékelése
Kampányszervezés
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv
Projekt és projektszervezet
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram,
hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés,
erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs
és minőségterv, monitoring és kontrollterv
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-,
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs
menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
x
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
x
Jelentéskészítés
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Pontosság
x
Rugalmasság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
x
Kreativitás, ötletgazdagság

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

22. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

22.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen
közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és
mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje
meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat.
22.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nem kapcsolódik, alapozó tárgy.
22.3.
Témakörök
22.3.1.
A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment
- A projekt és jellemzői
- Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)
- Projekt és projektszervezet
- Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai
- Információgyűjtés
- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata

5 óra/… óra

22.3.2.
Programozás, azonosítás, tervezés
13 óra/… óra
- Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások
- Igényfelmérés, megvalósíthatóság
- Projekttermék/Output, a projekt definiálása
- Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és
minőségterv, monitoring és kontrollterv
- „Kritikus út”
- Projektdokumentumok
- Tervlezárás és kockázatelemzés
- Projekttervek jóváhagyása
- Nyilvántartás
22.3.3.
Megvalósítás és kontroll
13 óra/… óra
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment)
- Projekt monitoring
- Nyomon követési eljárások
- Beavatkozások meghatározása
- Szállítók és közbeszerzés
- Szerződéskötés
- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
- Információgyűjtés
22.3.4.
Értékelés és zárás
- Nyomon követési eljárások

5 óra/… óra

-

Eltérések elemzése
Projekttervezési és
jelentéskészítés

menedzsment

dokumentumok,

formanyomtatványok,

22.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, csoportszoba, számítógép terem
22.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

2.1.

Írásos elemzések készítése

x

x

2.2.

Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében

x

x

x

x

x

x

x

x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

3.1.

rajz értelmezése

x

x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

3.2.
3.3.
3.4.

rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

x
x
x

x
x
x

3.5.

rajz elemzés, hibakeresés

x

x

3.6.
4.

rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében

4.1.

Esetleírás készítése

2.3.
2.4.
2.5.
3.

4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet
Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
x
x
x
x

x

x

22.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
23. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

23.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással
összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati
rendszert.

23.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy
során elsajátított kompetenciákra.
23.3.
Témakörök
23.3.1.
A projektmunka gyakorlata
22 óra/… óra
- Az igényfelmérés módszerei
- A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
- Projekttervezés
- Célkitűzés (célfa, problémafa)
- Tevékenységdiagram
- Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix
- Időrendi ütemezés (Gantt)
- Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés)
- Kommunikációs és minőségterv
- Monitoring és kontrollterv dokumentumai
- „Kritikus út” kiszámítása
- Kockázatelemzés módszerei
- Nyilvántartás
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment) dokumentumai
- Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata
- Szerződéskötés mintadokumentumai
- Információgyűjtés és rendszerezés
23.3.2.
A projektet támogató szoftverek használata
7 óra/… óra
- A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
- Elektronikus pályázati rendszer használat
23.3.3.
Pályázatírás
- Hazai és uniós pályázatok rendszere
- Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai
- A pályázatírás módszertana

7 óra/… óra

23.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, csoportszoba, számítógépes terem
23.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

1.

magyarázat

x

2.

kiselőadás

x

3.
4.

megbeszélés
vita

x

5.

szemléltetés

6.

projekt

x

7.

kooperatív tanulás

x

8.

szimuláció

x

9.

szerepjáték

x

10.

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x
x
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

x

x

x

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

számítógép, internet,
szoftverek

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre

2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, nyomtató,
internet

Számítógép, nyomtató

Számítógép, nyomtató,
fénymásoló

2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

23.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
24. Rendezvényszervezés tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

24.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit,
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak
képessé rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a
marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
24.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és
projektmenedzsment tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra
épül.
24.3.
Témakörök
24.3.1.
Rendezvénytípusok és feltételek
9 óra/… óra
- A rendezvények típusai
- A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai

-

A rendezvények tárgyi feltételei
Munkamegosztás és koordináció
közreműködők)
Konfliktuskezelői technikák

a

rendezvényszervezésben

5 óra/… óra

24.3.2.
Jogi alapok
A rendezvényszervezés jogi alapjai:
-

(szervezők,

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai

24.3.3.
Rendezvényi költségvetés készítés
- Rendezvények tervezése
- Költségvetés készítése
- A forgatókönyv részei
- Megvalósítás és értékelés

13 óra/… óra

24.3.4.
Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció
9 óra/… óra
- A közönségkapcsolati munka alapjai
- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció
- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv
- Kampányszervezés
- Közösségi média
24.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, számítógép terem
24.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

24.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

x

csoport

osztály
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet
számítógép, projektor,
internet

x
x
x
x

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Számítógép, nyomtató
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x

6.2.

Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

24.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
25. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy

31 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

25.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait,
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
25.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül,
valamint a rendezvényszervezés ismereteire.
25.3.
Témakörök
25.3.1.
Forgatókönyvírás
13 óra/… óra
- Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése.
- A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés)
- Táblázatkészítés
25.3.2.
Költségvetés készítése
- A rendezvény tervezése, forrásai
- Költségvetés készítése gyakorlatban

6 óra/… óra

25.3.3.
Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata
12 óra/… óra
- A közönségkapcsolati munka módszerei
- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata
- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése
- Kampányszervezés gyakorlata
- Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában
25.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, számítógép terem, gyakorlati helyszín
25.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

25.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x

x
x

x
x
x
x
x

osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x

4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

25.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

Táncos II Színházi táncos
ÓRAHÁLÓ 2016

Modul
(fő szakképesítés)
11499-16
Foglalkoztatás II.
11498-16
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10722-16
Előadó-művészeti
tevékenység

9.

Tantárgy
e

gy

e

11.
gy

e

12.
gy

e

5/13. 2/14.

1/13.
gy

%*

e**

gy**

Foglalkoztatás II.

e

gy

0,5

2
Foglalkoztatás I.
Klasszikus balett
alapjai
Bev. a tánctörténetbe

4
1

Klasszikus balett
gyakorlat

Saját modul
10726-16 Színházi
tánc

10.

4
1

4
1

4
1

21,6%
5%

6
2

4
2

4

4

4

5

23%

7

5

Kortárs-moderntánc
gyakorlat
Emelés gyakorlat

2

2

2

2

11%

4

3

2

2

5%

1

2

Színházi tánc gyakorlat

2

1

1

2

8%

3

3

Néptánc gyakorlat
Előadó-művészeti
gyakorlat
Színészmest. gyak.prez.

2

2

2

2

11%

3

2

1

1,3%

1

8

2

1

1

5%

2

Balettelm.gyak.prez.
Tánctörténet
műelemzés
Zeneismeret

2

1

1

5%

1

Fő szakképesítés elméleti óraszámai hetente

5

Fő szakképesítései gyakorlati óraszámai hetente

2
1,5

1

1

4

4

2,7%
1

1
6

8

74
14

13

15

18

25

27

*9-12 fő szakképesítés össz. óraszáma (74) / tantárgyak egyenkénti 9-12 össz. óraszáma*100 = % (pl. kl.balett alapjai: 74/16*100 = 21,6%)

** Az elm. és a gyak. órák számát a 13.évfolyam fő szakképesítés össz. óraszámának (31) a %-a adja (pl. kl.balett alapjai: 31nek a 21,6%-a = 6)

X.
Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata
minden ágazat esetében
Tantárgyak

1/13. évf.

2/14. évf.

Szakmai idegen nyelv

4

4

1/13-2/14. évf.
óraszám összesen
268

Érettségire épülő szakképesítés órakerete

31

31

2077

Rendelkezésre álló órakeret/hét
Tanítási hetek száma

35
36

35
31

Éves összes óraszám

1260

1085

2345

A 2016. 09.01. bevezetésre kerülő szakgimnáziumi keretháló kiegészítése

2.168.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET
ágazathoz tartozó
54 212 09 Táncos II.
SZÍNHÁZI TÁNCOS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a(z) 54 212 09 számú, Színházi Táncos megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09.
Szakképesítés megnevezése: Táncos II. Színházi táncos szakmairány
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4.. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadóművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 20%
Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot
követően 140 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két
évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:

Táncos II.
szakképesítés
(szakmairány
megnevezésével)

Szakképzési
évfolyam

Párhuzamos képzés

évfolyam

9.

10.

11.

12.

13.

hetek száma

36

36

36

31

31

heti szakmai óraszám a
heti 40 órás
kerettanterv szerint
(szabadon tervezhető
órakerettel)

13

13

11

11

szabadon tervezhető
órakeret hetente

1

0

0

0

NAT művészet óra
hetente

0

0

1

0

fő szakképesítés
óraszáma hetente

8

8

8

8

mellék szakképesítés
óraszáma

4

5

3

3

Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek

0

1

0

0

szabad sáv hetente

5

4

5

5

testnevelés órák terhére
fordítandó szakmai
órák száma hetente

5

5

5

5

helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
összes óraszám hetente

23

22

22

21

éves óraszám

828

792

756

651

31

961

képzési óraszám
összesen
12. évfolyam :

9-

3027

0

képzési óraszám
összesen
évfolyam:

13.

0

961

gyakorlat (felosztva)
összes képzési óra:

160
4148

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és
ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott
óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok
oszthatósága miatt keletkezik!)

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Modul
(fő szakképesítés)

9.

Tantárgy
e

11499-16
Foglalkoztatás II.
11498-16
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10722-16
Előadó-művészeti
tevékenység

gy

e

11.

gy

e

12.

gy

e

13.

gy

Foglalkoztatás II.

e

gy

0,5

2
Foglalkoztatás I.
Klasszikus balett
alapjai
Bevezetés a
tánctörténetbe

4
1

Klasszikus balett
gyakorlat
Kortársmoderntánc
gyakorlat
Emelés gyakorlat
10726-16 Színházi
tánc

10.

4
1

4
1

4
1

4
2

4

4

4

5

5

2

2

2

2

3

2

2

2

Színházi tánc
gyakorlat

2

1

1

2

3

Néptánc gyakorlat

2

2

2

2

2

1

8

Előadó-művészeti
gyakorlat
Színészmesterség
gyakorlati
prezentációval

2

1

1

Balettelmélet
gyakorlati
prezentációval

2

1

1

2

Tánctörténet
műelemzés

1,5

Zeneismeret

1

1

4

4

tantárgy11
tantárgy12
tantárgy13
tantárgy14
Fő szakképesítés elméleti óraszámai hetente

5

Fő szakképesítéi gyakorlati óraszámai hetente

9.
Heti óraszámok
Modul
Tantágy
e
(mellék
szakképesítés
)
11888-16
Előadó-művészet
1
Előadótörténet
művészeti
(artistaművészet,
alapismeretek színművészet,
táncművészet
és
zeneművészet)

gy

14
10.
e

2

13

gy

1
15
11.
e gy

8
18

27
12.
e gy

Előadó-művészeti
programés
projektszervezés
gyakorlata
Előadó-művészeti
előadás gyakorlat
11887-16
Projekttervezés
és 1
Kultúrális
projektmenedzsment
program
és
projekt
Projekttervezés
és
szervezése
projektmenedzsment
gyakorlata
Rendezvényszervezé
s
Rendezvényszervezé
s gyakorlata
Érettségi
vizsga
keretében 2
megszerezhető
szakképesítés
óraszámai hetente (e)
Érettségi
vizsga
keretében
megszerezhető
szakképesítés
óraszámai hetente (gy)
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
3

2

2

2

5

2

1

3

1

3

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Modul Színházi tánc
(fő szakképesítés)

Tantárgy

9.
e

10.
gy

e

11.
gy

e

12.
gy

e

gy

Foglalkoztatás II.

11499-16
Foglalkoztatás II.

11498-16
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

10722-16 Előadóművészeti
tevékenység

13.
e

gy

Összes óraszám

15

15

3

3

4

4

Álláskeresés

4

4

Munkanélküliség

4

4

Foglalkoztatás I.

62

62

Nyelvtani
rendszerezés 1

7

7

Nyelvtani
rendszerezés 2

8

8

Nyelvi
készségfejlesztés

23

23

24

24

Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése

Munkavállalói
szókincs
Klasszikus balett
alapjai
A klasszikus balett
alapjai I.
A klasszikus balett
alapjai II.

0

144

0

144

0

144

0

124

0

124

680
144

144
144

144

A klasszikus balett
alapjainak
elmélyítése I.

144

144

A klasszikus balett
alapjainak
elmélyítése II.

124

124

Klasszikus balett
gyakorlat
Bevezetés a
tánctörténetbe

36

A tánc keletkezésétől
a reneszánsz táncok
világáig

36

0

36

0

36

0

0

62

124

0

201
36

Az udvari balett
kialakulásától a
reformkori magyar
táncéletig

36

36

A romantika
másodvirágzásától az
újítókig

36

36

A XX. század első
felének táncélete

10726-16 Színházi
tánc

31

124

31

31

Kitekintés a külföldi
és hazai alkotók
munkájára a XX.
században

31

31

A vizsgatevékenység
előkészítése

31

31

Klasszikus balett
gyakorlat
Alaplépések I.
Alaplépések II.

0

144

0

144

144
144

0

144

0

155

0

155

742
144
144

Alaplépések III.
Alapok elmélyítése I.
Alapok elmélyítése
II.
Alapok elmélyítése
III.
Emeltebb szintű
kombinációk I.
Emeltebb szintű
kombinációk II.
Kortársmoderntánc
gyakorlat
Kortárs-moderntánc
gyakorlata I.
Kortárs-moderntánc
gyakorlata II.
Kortárs-moderntánc
gyakorlata III.

144
51

144
51

51

51

53

53
72
83
0

72

0

72

0

72

0

62

0

Emelés
gyakorlatának alapjai
II.
Emelés
gyakorlatának
elmélyítése

371

72

72

72

72

62
62

Emeltebb szintű
gyakorlatok
Emelés
gyakorlatának alapjai
I.

83

72

72

Kortárs-moderntánc
gyakorlatnak
elmélyítése

Emelés gyakorlat

93

72

0

0

0

0

0

72

0

62

0

93
62

93
196
72

72

62

62

62
62

Színpadi tánc
gyakorlat

0

Színpadi tánc
gyakorlata I.
Színpadi tánc
gyakorlata II.

72

0

36

0

36

0

62

0

36

36

36
36

Színpadi tánc
gyakorlatának
elmélyítése II.

62
62

Az elsajátítottak
integrálása,
magasabb szintre
emelése

A dunai
táncdialektus ugrós
táncai
A dunai–dialektus
csárdásai közül
választott tánc
A dunai–dialektus
csárdásai közül
választott tánc
A tiszai táncdialektus
csárdásai közül
választott tánc
Táncismeret bővítése

299
72

72

Színadi tánc
gyakorlatának
elmélyítése I.

Néptánc gyakorlat

93

93
0

72

0

72

0

72

0

62

0

93
62

340
72

72

72
72

72
72
62

62

Az erdélyi dialektus
területéről
kiválasztott táncrend
tanulása
Előadó művészeti
gyakorlat

62
62
0

0

0

0

0

0

0

Előadó művészeti
gyakorlat I.

31

0

A színészmesterség
alapjai

248
72

0

36

0

36

0

0

0

0

Színpadi játék

36

A balett technika

72

144

36
36

36

72

248

72

Helyzetgyakorlatok

0

36

0

36

0

0

0

62

0

206
72

Az egyes egységek
kiejtése
A klasszikus balett
pózai, Temps lié

36

36

36

36

A klasszikus balett
emeltebb szintű
gyakorlatainak
elmélete
Tánctörténet
műelemzés

0

72

Balettelmélet
gyakorlati
prezenctációval

279
31

31

Előadó művészeti
gyakorlat II.
Színészmesterség
gyakorlati
prezentációval

248

62
62
0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

48

A kortárs tánctáncműelemzéstáncfilmek
Zeneismeret

48
0

0

Zeneismeret alapjai

36

0

9.
e

0

0

48
0

0

180

144
504

gy

36

144
468

10.
e

31
540

gy

250
558

11.
e

gy

36

36

749
837

72

36

72
36
36

36

Fő szakképesítéi gyakorlati óraszámai évente

Éves óraszámok
Modul
Tantágy
(mellék
szakképesítés
)
11888-16
Előadó-művészet
Előadótörténet
művészeti
(artistaművészet,
alapismeretek színművészet,
táncművészet és
zeneművészet)
Előadó-művészeti
program- és
projektszervezés
gyakorlata
Előadó-művészeti
előadás gyakorlat

0

36

Kreatív zene
Fő szakképesítés elméleti óraszámai évente

36

36

2907

12.
e

20%
80%

gy

Projektszervezés és
projektmenedzsment
Projektszervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata
Rendezvényszervezé
s
Rendezvényszervezé
s gyakorlata
Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés
óraszámai évente (e)
Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés
óraszámai évente (gy)
11887-16
Kulturális
program és
projekt
szervezése

36

36

36

31

36

31

36

31
72

108

72

144

72

72

180

62

36

108

31

93

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
3 óra/3 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
6 óra/6 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven
sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas
lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről.
Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta
kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik
a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás
során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával
olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá

válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni,
illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10726-16 azonosító számú
Színházi tánc
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Zeneismeret

Tánctörténet
műelemzés

Előadóművészeti
gyakorlat
Színészmesterség
gyakorlati
prezentációval
Balettelmélet
gyakorlati
prezentációval

Néptánc gyakorlat

Színházi tánc
gyakorlat

Emelés gyakorlat

Kortárs-moderntánc
gyakorlat

Klasszikus balett
gyakorlat

A 10726-16. azonosító számú Színházi tánc megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Táncelőkészítő, készég,- képességfejlesztő
gyakorlatokat végez
Klasszikus balett pas de deux elemeit
gyakorolja, emeléseit elsajátítja
Kortárs szemléletű mozgásvilágot megvalósít
Improvizációs és kompozíciós gyakorlatokat
végez
Néptánc motívumok elemeit és azok
összekötését végzi
Színpadi tánc igényeit kielégítő koreográfiákat
sajátít el
Stílusismereteit alkalmazza
Színészmesterséget tanul és színészi
feladatokat old meg
Az adott technika helyes végrehajtásának
szabályait alkalmazza, a feladat szempontjait
betartja
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismereteket
tanul és azokat a gyakorlatban alkalmazza
Felkészülten vesz részt az előadásban
Szerepének megfelelően mentális kapcsolatot
tart az előadótársával

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

A klasszikus balett meghatározott
gyakorlatsorait: rúd, közép, forgás és ugrás
kombinációit végzi
Klasszikus- és modern táncelemekből
komponált tánckettősöket tanul be
Modern tánctechnikák elemeit, tréningsorait
gyakorolja
A modern tánctechnikák kombinációit
összekötve végzi
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait
megjelöli
Napjaink előadó művészeti eseményeit
figyelemmel kíséri
A táncművészet stíluskorszakait
megkülönbözteti
A tánc és a zene szoros kapcsolatát figyelembe
véve szerkeszt gyakorlatokat
A szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
Önállóan állít össze és szerkeszt rúd, közép,
forgás és ugrás gyakorlatokat
A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok
műveit azonosítja

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
SZAKMAI ISMERETEK

Bemelegítő, készség,- képességfejlesztő
gyakorlatok
A klasszikus balett, a különböző modern és
kortárs tánctechnikák szabályai, szempontjai
Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új
mozdulatok kitalálása
Folyamatos koordináció jelentősége,
harmonikus kivitelezés módjai
Szerepformálás próbatermi szituációban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

Jelmez, kellék, díszlet igényes, rendeltetésszerű
használata
A balett szakkifejezései, azok jelentése, leírása,
kiejtése
Klasszikus, karakter és modern technikára
épülő koreográfiák
A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei
és stílusjegyei
A gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztési
módszerei, azok koordinált bemutatása
Különböző táncok stílusa, jellemző stílusjegyei
és magatartásformái
Különböző tánctechnikák lépéseinek helyes
végrehajtásához szükséges szabályok
Magyar és más népek táncainak motívumai, s
azok kombinációi
Művészi kifejezőeszközök felhasználási
lehetőségei
A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető
szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő,
verbális és nonverbális formái
A tánc és a színház kapcsolata
A tánc és a zene kapcsolata, valamint a
táncművészetnek a többi művészeti ághoz való
viszonya, egymásra gyakorolt hatása
Az adott feladat pontos, technikailag és
zeneileg egyaránt egyszerre történő
végrehajtásának módjai

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

Napjaink előadó művészeti eseményei, új
szakmai törekvések
Az adott klasszikus, karakter, néptánc, modern
technikára épülő színpadi igényeket kielégítő
koreográfiák

x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
beszédkészség
Harmonikus mozgáskoordináció (testi
ügyesség)
Mozgásutánzási készség, mozgásmemória
Térérzékelés
Ritmusérzék
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Stressz tűrő képesség
Rugalmasság
Interperszonális rugalmasság
Empatikus készség
Irányíthatóság
Kreativitás
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

3. Klasszikus balett gyakorlat tantárgy

742 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

3.1. A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balett oktatásának célja, hogy a növendék a készségek fokozatos
fejlesztésével párhuzamosan elsajátítsa a klasszikus balett mozgásanyagát, és azt táncosi
hivatásának megfelelő szinten alkalmazni tudja.
Ismertesse meg a tanulókkal
– klasszikus balett lépésanyagát
– speciális koordinációját
– technikai elemeit
– a mozgás kapcsolatát a zenével
– a mozgásanyag variációs lehetőségeit
– a lépések helyes végrehajtásának meghatározó szabályait
– a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját
– a táncos, előadóművészi magatartásformát
Alakítsa ki a tanulókban
– a beidegzett, rendszeres munka természetes igényét
– a megfelelő munkafegyelmet, szellemiséget
– a munkájuk tudatos kontrollálását
– a közös, csoportmunka helyes, egymásra figyelő magatartásformáját
– a technikai hibák önálló korrigálásának képességét
– törekvést a művészi előadásmódra
Fejlessze a növendékek
– fizikai képességeit (tágság, hajlékonyság, rugalmasság)
– teljesítő- és állóképességét
– technikai tudását
– stílusérzékét
– dinamikai érzékét, hangsúlyozva a gyakorlatok közti dinamikai különbségeket
– mozgásmemóriáját
– koncentrálóképességét
– koordinációs készségét
– muzikalitást
– igényességét az esztétikus előadásmódban és plasztikus kivitelezésben.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A klasszikus balett gyakorlat tantárgy az előadó művészeti tevékenység modul klasszikus
balett tantárgyának anyagát mélyíti el. Mozgásanyagának és technikájának alapjai,
végrehajtási szabályai megismétlődnek az Emelés gyakorlat tantárgyban. Kivitelezési és
technikai követelményei a két tantárgynak azonosak. A Balettelmélet gyakorlati
prezentációval tantárgy a klasszikus balett lépésanyagát taglalja:

– a lépések szakkifejezéseit, azok jelentését
– a lépések helyes végrehajtásához szükséges alapszabályokat
– a gyakorlatok szerkesztésének módszereit, azok koordinációs követelményeit foglalja
tananyagába.
3.3. Témakörök
3.3.1.
Alaplépések I.
144 óra/… óra
Alaplépések tanulótempóban
Fő szempontok: A helyes testtartás, az en dehors, a lábizomzat, a kartartások
kidolgozása, valamint pózok elsajátítása a földön és 45 fokon, az ugrástechnika
megalapozása, a rúd- és középgyakorlatok talpon. A gyakorlatokat a hozzájuk
tartozó kar- és fejkísérettel tanítjuk, megalapozva ezzel a növendékek koordinációs
készségét.
Rúdgyakorlat
Lábhelyzetek:
Pliék
Battement tendu
Battement tendu jeté
Retiré
Battement tendu passé par terre
Fondu
Soutenu
Frappé
Petits bettements sur le cou-de-pied
Relevé lent
Developpé
Grand battement jeté
Relevé
Hátrahajlás, oldalt hajlás rúddal szemben állva
Balance
Középgyakorlat
Lábhelyzetek
Kartartások
Port de bras-k
Pliék
Battement tendu
Battement tendu jeté
Battement tendu passé parterre
Demi rond par terre
Fondu
Soutenu
Frappé
Petits bettements sur le cou-de-pied
Relevé lent
Developpé
Pózok
Grand battement jeté
Relevé

Balance
Pas de bourrée
Allegro
Temps levé sauté
Petit échappé
Petit changement de pied
Assamblé
Petit jeté
Sissonne simple en face
Glissade oldalra
Alaplépések kombinációi
Az új gyakorlatok megtanításán kívül az elsajátított gyakorlatok egy részét
lábujjhegyen állva végeztetjük a rúdnál. A már tanult gyakorlatokat középen
pózokban is megtanítjuk. Alapvető feladat a nagy pózok elsajátítása és a kis ugrások
kidolgozása.
Rúdgyakorlatok
Battement tendu
Battement tendu jeté
Grand rond de jambe par terre
Fondu
Soutenu
Temps relevé
Frappé Flic és flac
Petits battements sur le cou-de-pied
Demi rond
Grand rond
Relevé lent pózokban
Developpé pózokban
Grand battement jeté pointé
1/2 fordulat V. és IV. pozícióból
Coupé-piqué
Fouetté
Balance
Középgyakorlatok
Grand plié
Battement double-tendu
Port de bras-k
Bettement tendu marché
Battement tendu jeté , passe par terre, pointé, marché
Grand rond de jambe par terre
Fondu
Soutenu
Frappé
Demi rond
Grand rond
Rond de jambe en l’air

Relevé lent
Developpé
IV. arabesque
IV. port de bras
Temps lié par terre
Grand battement jeté
1/2 és 3/4 fordulat V. pozícióból
1/2 fordulat IV. pozícióból
Balance
Glissade 1 fordulattal
Pas de bourrée
Pas balancé
Allegro
Temps levé sauté
Grand échappé
Grand changement de pied
Assemblé
Peti jeté
Sissonne simple
Sissonne ouverte
Sissonne fermé
Pas de chat (francia forma)
Pas chassé
Glissade
Spiccgyakorlatok
Sus-sous
Double échappé
Échappé IV. pozícióban
Sissonne simple
Assemblé soutenu
Jeté
Glissade
Temps lié
1/2 és 3/4 fordulat
Ballonné
3.3.2.
Alaplépések II.
144 óra/… óra
Alaplépések tanulótempóban
Fő szempontok: A rúd- és középgyakorlatokat lábujjhegyen, illetve relevé-be
emelkedéssel tanítjuk. A gyakorlatok összetételében megnő a koordináció szerepe.
Ebben az évfolyamban sajátítja el a növendék az en tournant gyakorlatok, a sur le
cou-de-pied toru-ok és a battirozás alapvető technikai fogásait.
Rúdgyakorlatok
Battement double tendu, pour batterie
Battement tendu jeté pointé, developpé
Fondu, Double fondu
Soutenu

Frappé
Flic-flac oldalra
Petits battements sur le cou-de-pied, demi pliével
Rond de jambe en l’air lábujjhegyen, posé-val,talpon pliével
Demi rond, Grand rond 90 fokon talpon en dehors és en dedans
Relevé lent, Developpé pózokban relevével
Grand battement jeté passé
Balance lábujjhegyen
Középgyakorlatok
Battement double tendu
Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulattal
Battement tendu jeté en tournant 1/8 és 1/4 fordulattal
Grand rond de jambe par terre
Fondu és Double fondu tombéval
Soutenu 45 fokon
Frappé, Double frappé
Petits battements sur le cou-de-pied
Rond de jambe en l’air l
Demi rond, Grand rond
Relevé lent
Developpé
Grand battement jeté passé, pointé
Fouetté 1/4 és 1/2 fordulattal pózokban talpon és demi pliében, lábujjheggyel a földet
érintve
Assemblé soutenu 1/2 és 1 fordulattal
Pas de bourrée ballotté 45 fokos pózokban
Pas de bourrée dessus-dessous
Pas balancé pózokban
V. és VI.port de bras
Tour-ok
Prezentáció a tour sur le cou-de-pied-hez II., IV. és V. pozícióból
Egy tour sur le cou-de pied II., IV. és V. pozícióból
Tour sur place en dehors és en dedans
Tour pas de bourrée diagonálban
Allegro
Temps levé sauté volé V. pozícióból
Échappé IV. pozícióból corisé és effaccée-ban
Royal
Tour en l’air egy fordulattal
Double assemblé pózokban
Petit jeté pózokban és oldalra tovahaladással
Sissonne simple en tournant 1/2 fordulattal
Sissonne ouverte 45 fokon
Temps lié sauté
Ballonné 45 fokon
Pas de basque
Pas chassé előre, pózokban

Spiccgyakorlatok
Frappé és doublé frappé spiccen állva a rúdnál
Doublé échappé IV. pozícióban
Échappé 1/4 és 1/2 fordulattal
Sissonne simple 1 és 1 fordulattal
Sissonne ouverte 45 fokon és developpéval
Gilassade 1/2 fordulattal oldalra haladva
Alaplépések kombinációi
Fő szempontok: A témakör feladata az állóképesség és izomerő fejlesztése. Ezt
szolgálják a demi plié-relevé-s, a tour lent és egyéb en tournant gyakorlatok. Az
allegro, az első nagy ugrás tanításával és az entrechat-k elsajátításával fokozatosan
fejlődik.
Rúdgyakorlatok
Battement tendu en cercle,jeté en cercle
Battement tendu jeté en deloppé előre, oldalra, hátra
Fondu, Frappé
Flic-flac en tournant
Battement pour batterie
Rond de jambe en l’air
Demi rond Grand rond
Relevé lent, Developpé
Developpé ballotté
Fouetté
Grand battement jeté developpé lábmegtartással
Coupé-s félfordulat rúd felé és rúdtól elfordulva
Balance lábujjhegyen nagy pózokban és passé helyzetben
Középgyakorlatok
Battement tendu en cercle, jeté en cercle
Rond de jambe par terre 1/8-as és 1/4-ed fordulattal
Fondu 90 fokon
Fouetté 45 fokon
Soutenu 90 fokon
Frappé,Double frappé
Flic-flac en face
Petits battements sour le cou-de-pied
Demi rond 90 fokon
Relevé lent
Developpé
Allongé pózok
Tour lent
Temps lié
Balance piqué-s rálépéssel kispózokban
Grand battement developpé
Grand battement jeté
Jeté lábujjhegyen félfordulattal oldalra haladva
Glissade en tournant 1 fordulattal en dehors és en dedans

Pas de bourrée, dessus-dessous en tournant, en suite és dessous en suite, ballotté 1/4
fordulattal en tournant
Tourok
Preparáció Tour sur le cou-de-pied-hez II., IV. és V. pozícióból 1 tour-ral
Tour sur le cou-de-pied-hez II., IV. és V. pozícióból 2 fordulattal
Tour posé en dehors (8)
Tour piqué
Tour chainé
Allegro
Temps levé sauté
Changement volé
Échappé battu
Entrechat trois
Entrechat quatre
Petit assamblé volé
Assamblé battu
Jeté coupé-val
Sissonne simple en tournent 1 fordulattal
Grand sissonne ouvert nagy pózokban, kivéve IV. arabesque-ban és écartéban
Ballonnée 45 fokon
Brisé előre és hátra
Pas emboité
Pas de chat
Pas chassée
Pas balancé 1 fordulattal
Pas chassé előre, pózokban
Spiccgyakorlatok:
(csak egyénileg elbíráltan, a megfelelő anatómiai adottságokkal rendelkező
lánynövendékek részére)
Échappé IV. pozícióban 1 fordulattal en tournant
Grand sissonne ouvert oldalra és pózokban nyújtott szabad lábbal és developpé-val.
Glissade en tournant 1 fordulattal en dehors és en dedans
Ballonne 45 fokon en suite, pózokban, haladva
Pas de bourrée lábváltással en tornant en dehors és en dedans
Pas de bourrée dessus-dessous en tournant
Tour-ok
Preparáció tour sur le cou-de-pied-hez V. és IV. pozícióból en dehors és en dedans
Tour sur le cou-de-pied V. és IV. pozícióból 1 fordulattal
Tour posé en dehors
Tour piqué diagonálban
Tour chainé diagonálban
3.3.3.
Alaplépések III.
144 óra/… óra
Alaplépések tanulótempóban
Fő szempontok: A súlyláb-munka fokozatosan fejlesztendő, hogy a további
témakörök allegroinak biztos és erőteljes kivitelezését elősegítsük. Ebben a

témakörben a középgyakorlatok lényegében a grand tourok és nagy ugrások kezdeti
formáinak elsajátítását célozzák. Az allegro-ban az új gyakorlatok mellett a pas
battuk és egyszerűbb en tournant ugrások elsajátítása, valamint a tourok minél
gyakoribb alkalmazása fontos feladat.
Rúdgyakorolat
Grand rond de jambe jeté
Flic-flac en tournant
Battement battu
Rond de jambe en l’air talpon, lábujjhegyen, relevével, plié-relevével és plié-ben
befejezve,
Rond de jambe en l’air 90 fokon pózból pózba, en dehors és en dedans
Double rond de jambe en l’air 45 fokon talpon, lábujjhegyen és plié-ben befejezve
Grand rond 90 fokon plié-relevé-vel
Developpé tombé, Developpé balancé
Grand battement jeté, balancoire,developpé
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral, temps relevé 45 fokon
Tour 1/2 fordulattal 45 fokon és 90 fokon tartott szabad lábbal
Tour sur le cou-de-pied 1 tourral
Középgyakorlatok
Fondu 90 fokon tombé-val, 45 fokon dem ronddal
Fouetté 45 fokon plié-relevé-vel, 90 fokon talpon
Grand fouetté a la seconde-ból
Soutenu en tournant
Frappé en tournant talpon
Doublé frappé en torunant talpon 1/8 és 1/4 fordulatokkal
Flic-flac kis pózokból kis pózba
Rond de jambe en l’air 90 fokon talpon, lábujjhegyen,en tournant 45 és 90 fokon
talpon 1/8 és 1/2 fordulatokkal
Grand rond 45 fokon plié-relevével
Developpé tombé,ballotté
Tour lent écarté-ban és IV. arabesque-en,pózváltással fouetté-n, grand rond-on és
passé-n keresztül
Battement divisé 'en quart
Temps lié terre en tournant
Letérdelés nagy pózokból és relevé nagy pózokban térdelésből
Balance piqué-s rálépéssel nagy pózokban
Pas courru ritmizálva
Tour-ok
Preparáció a grand tourokhoz II. és IV. pozícióból
Grand tour 1 tour-ral
Preparáció grand port de bras-val és 1 tour IV. pozícióból
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral grand plié-ből
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral hátul sur le cou-de-pied-ben tartott szabad lábbal
Tour posé en dedans
Tour degagé diagonálban

Allegro
Royal volé
Entrechat quatre volé
Entrechat cinq
Assamblé en tournant 1 fordulattal
Grand assemblé oldalra
Jeté battu
Jeté fermé 45 fokon oldalra és pózokban
Grand jeté helyből és coupé-s kilépéssel
Grand sissonne ouvert
Sissonne ouvert, Sissonne fermé, Sissonné tombé en tournant
Temps lié sauté
Ballonné battu
Pas ballotté
Rond de jambe en l’air sauté
Pas emboiét en tournant haladva
Pas de chat
Pas failli előre és hátra
Contre temps hajlított és nyújtott lábbal
Temps levé sauté
Cabriole ouverte, fermé
Tour en l’air
Spiccgyakorlatok
Sissonne ouvert 90 fokon nagy pózokban tovahaladva
Rond de jambe en l’air 45 fokon en dehors és en dedans
Tourok
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral en dehors és en dedans
Tour dedagé diagonálban
Alapok elsajátítása: rúd, középgyakorlat, allegro, forgás
Fő szempontok: A témakör tananyaga érinti azokat a lépéseket, amelyek gyakoriak a
színpadon, ezek (nevezetesen a fouetté-k, jeté entrelacé, grand jeté, cabriol és en
tournant ugrásformák) és előkészíti azokat. Kívánatos a tour-ok mindennapos
gyakorlása középen, allegro-ban, illetve spiccen. A kombinációkat közelíteni kell a
színpadi feladatok követelményeihez.
Rúdgyakorlatok
Fouetté
Hajlás
Grand battement enveloppé, jeté passé-developpé-val, jeté balancé
Balancé 45 fokos grand rond-ban és 45 fokos fouetté után
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 2 fordulattal
Rond de jambe fouetté 1 fordulattal
Középgyakorlatok

Rond de jambe par terre, en l’air en tournant
Frappé és double frappé
Flic-flac kis pózokban en tournant
Petits battements sur le cou-de-pied
Grand rond 90 fokon
Battement divisé en quart
Hajlások nagy pózokban talpon állva
Arabesque panché I. arabesque-ben
Grand plié-ből relevé nagy pózokba
Tour lent pózváltással rond de jambe en l’air-en keresztül
Grand fouetté
Temps lié par terre en tournant
Grand temps lié en tournan
Renversé croisé Grand battement jeté
Hajlások előre, oldalra és hátra féltérdelésben
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied
Grand tour-ok
Sauté en tournant á la seconde (fiúknak)
Tour posé lábváltással (egy en dehors és egy en dedans)
Tour sans posé
Tour piqué, pas de bourrée körben,degagé
Tour tire-bouchonne
Allegro
Petit assamblé, Grand assemblé
Jeté 1 fordulattal oldalra haladva
Grand jeté glissade-dal és pas courru-vel
Jeté fermé 90 fokon
Jeté passé
Brisé dessus-dessous
Sissone ouvert
Grande sissonne ouvert
Sissonne fermé battu oldalra
Grand sissonne tombé
Grand temps lié sauté
Pas ballotté
Ballonné 90 fokon
Rond de jambe en l’air sauté
Grand temps levé sauté, Grand fouetté sauté
Jeté entrelacé
Grande cabriole ouvert
Grand pas de chat
Soubresaut
Spiccgyakorlatok
Ballonné
Grand fouetté
Grand temps lié

Changement
Sauté-k kis pózokban en tournant
Tour-ok
Tour posé lábváltással (egy en dehors és egy en dedans
Tour piqué körben
Tour tire-bou-chonne
Alaplépések kombináció
Fő szempontok: A témakör tananyaga elmélyíti mindazokat a lépéseket, amelyeket
az előző témakörben érintettünk, és gyakoriak a színpadon (fouetté-k, jeté entrelacé,
grand jeté, cabriol és en tournant ugrásformák). A tour-ok mindennapos gyakorlása
középen, allegro-ban, illetve spiccen. A kombinációkat közelíteni kell a színpadi
feladatok követelményeihez.
Rúdgyakorlatok
Fouetté
Hajlás 90 fokban tartott szabad lábra és szabad lábtól
Grand battement enveloppé, jeté passé-developpé-val, jeté balancé
Balancé 45 fokos grand rond-ban és 45 fokos fouetté után
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 2 fordulattal
Rond de jambe fouetté 1 fordulattal
Középgyakorlatok
Rond de jambe par terre, en l’air en tournant
Frappé és double frappé
Flic-flac kis pózokban en tournant
Petits battements sur le cou-de-pied 1/8 és 1/4 fordulattal
Grand rond 90 fokon plié relevé-vel
Battement divisé en quart
Hajlások nagy pózokban talpon állva
Arabesque panché I. arabesque-ben
Grand plié-ből relevé nagy pózokba
Tour lent pózváltással rond de jambe en l’air-en keresztül
Grand fouetté
Temps lié par terre en tournant 2 tour sur le cou-de-pied-vel en dehors és en dedans
Grand temps lié en tournant en dehors és en dedans
Renversé croisé en dehors és en dedans
Grand battement jeté
Hajlások előre, oldalra és hátra féltérdelésben
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied
27. Grand tour-ok
Sauté en tournant á la seconde (fiúknak)
Tour posé lábváltással (egy en dehors és egy en dedans)
Tour sans posé en dehors és en dedans
Tour piqué

Tour pas de bourrée körben
Tour degagé
Tour tire-bouchonne
Egyszerűbb tour-kombinációk diagonálban
Allegro
Petit assamblé, Grand assemblé
Jeté 1 fordulattal oldalra haladva
Grand jeté glissade-dal és pas courru-vel
Jeté fermé 90 fokon
Jeté passé
Brisé dessus-dessous
Sissone ouvert
Grande sissonne ouvert
Sissonne fermé battu oldalra
Grand sissonne tombé
Grand temps lié sauté
Pas ballotté 45 fokon nyújtott lábbal
Ballonné 90 fokon
Rond de jambe en l’air sauté
Grand temps levé sauté
Grand fouetté sauté
Jeté entrelacé
Grande cabriole ouvert
Grand pas de chat hátraemelt lábbal (lányoknak – orosz forma)
Grand pas de chat oldalra (fiúknak – olasz forma)
Soubresaut
Spiccgyakorlatok
Ballonné 90 fokon oldalra és pózokban, haladva
Grand fouetté
Grand temps lié
Changement
Sauté-k kis pózokban en tournant
Tour-ok
Tour posé lábváltással (egy en dehors és egy en dedans
Tour piqué körben
Tour tire-bou-chonne
3.3.4.
Alapok elmélyítése I.
51 óra/… óra
Fő szempontok: Az eddig tanultak művészi csiszolása, a technikai képességek és
teherbírás további fejlesztése. A középgyakorlatokban kívánatos minél több
lábujjhegyen végzett adagio-t gyakoroltatni. Az allegro-ban cél a gyakorlatok
hosszának fokozása, az összetettebb en torunant ugrások, valamint az összetettebb
battu-k tanítása. A forgásoknál ebben az évfolyamban el kell érni a teljes biztonságot
spiccen is.
Rúdgyakorlatok
Flic-flac nagy pózból nagy pózba

Grand battement jeté en cercle
Középgyakorlatok
Flic-flac nagy pózból nagy pózba és en tournant nagy pózból nagy pózba
Arabesque panché III. arabesque-ben
Grand fouetté
Renversé croisé
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 2 és 3 tour-ral
Tour-ok kis pózokban
Tour-ok kis pózokban en suite
Tour tire-bouchonne nagy pózból nagy pózba
Grand tour-ok grand plié-ből indítva 1 tour-ral (fiúknak)
Grand tour-ok en suite valamennyi pózban (kivéve écarté-ban)
Grand tour piqué diagonálban és helyben 1 tour-ral en dehors és en dedans
Tour developpé-tombé diagonálban
Sauté en tournant nagy pózokban en suite
Tour piqué 2 tourral en suite diagonálban
Tour degagé 2 tour-ral en suite diagonálban
Tour kombinációk dupla tour-ok alkalmázásával diagonálban
Tour degagé 1 tour-ral körben
Tour tire-bouchonne 2 tour-ral körben
Allegro
Entrechat six
Entrechat six de volé
Assemblé battu
Grand assemblé en tournant en suite körben
Grand jeté fondu (orosz forma)
Coupé-jeté en tournant diagonálban
Saut be basque
Sissonne ouverte battu
Sissonne ouverte en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Grand sissonne ouverte en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Sissonne renversée
Sissonne fermé battu
Sissonne tombé en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Temps de cuisse ouverte
Temps de cuisse fermée
Ballonné 45 fokon 1 fordulattal és 1 fordulattal en tournant
R ond de jambe en l’air sauté
Grand pas de basque előre
Tire-bouchonne-sauté 1 fordulattal nagy pózba érkezve (fiúknak)
Grand temps levé sauté-passé
Grand temps levé suaté-passé
Grand temps levé 1 fordulattal en tournant
Grand cabriole fermé
Grand fouetté effacée sauté
Nagy ugrások térdelésben befejezve (fiúknak)

Chassé en tournant en suite diagonálban
Pas emboité en tournant á terre diagonálban
Pas emboité en tournant körben
Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak alkalmazása.
3.3.5.
Alapok elmélyítése II.
51 óra/… óra
Fő szempontok: A kombinációk és a terhelés a színpadi variációk igényeinek kell,
hogy megfeleljenek. Súlyponti feladatok a fiúk számára a duplafordulatos nagy
ugrások és a nehezített battirozások, a leányok számára a dupla tour-ok spiccen.
Középgyakorlatok
Grand fouetté 1+1/4 fordulatal en tournant en dedans és en dehors
Arabesque panché IV. arabesque-ben
Tour-ok
Á la seconde sauté grand tour-okkal kombinálva (fiúknak)
Grand tour-ok suite pózváltással
Tour kombinációk dupla tour-okkal körben
Allegro
Entrechat – cinq (fiúknak)
Grand assemblé en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Grand jeté fondu (olasz forma)
Grand jeté pas de chat
Grand jeté en tournant körben (fiúknak)
Coupé-jeté en torunant kröben
Temps de cuisse ouverte battu (fiúknak)
Renversé sauté (fiúknak)
Grand temps levé sauté 1 fordulattal en tournant
Saut de basque
Saut de basque 2 fordulattal (fiúknak)
Saut de basque 2 fordulattal nagy pózba érkezve (fiúknak)
Jeté entrelacé körben
Double cabriole (fiúknak)
Grand cabriole-fouetté helyben és diagonálban
Pas ciseaux
T our en l’air 2 fordulattal térdre érkezve (fiúknak)
Revoltade (fiúknak)
Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak alkalmazása.
3.3.6.
Alapok elmélyítése III.
53 óra/… óra
Fő szempontok: Ebben a témakörben befejeződik a tananyag elsajátítása. Cél az
eddig tanultak művészi csiszolása, a technikai képességek és teherbírás további
fejlesztése. A kombinációk és a terhelés a színpadi variációk igényeinek kell, hogy
megfeleljenek. Súlyponti feladatok a fiúk számára a duplafordulatos nagy ugrások és
a nehezített battirozások, a leányok számára a dupla tour-ok spiccen.

Középgyakorlatok
Grand fouetté 1+1/4 fordulatal en tournant en dedans és en dehors
Renversé en dehors en suite
Arabesque panché IV. arabesque-ben
Tour-ok
Á la seconde sauté grand tour-okkal kombinálva (fiúknak)
Grand tour-ok suite pózváltással
Grand tour piqué en dedans körben
Tour kombinációk dupla tour-okkal körben
Allegro
Entrechat – cinq (fiúknak)
Grand assemblé en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Grand jeté fondu (olasz forma)
Grand jeté pas de chat
Grand jeté en tournant
Grand jeté en tournant körben (fiúknak)
Coupé-jeté en torunant kröben
Grand sissonne ouverte en tournant 1 fordulattal pózban fordulva
Sissone simple 2 fordulattal en tournant (fiúknak)
Grand sissonne ouverte battu nyújtott lábbal (fiúknak)
Temps de cuisse ouverte battu (fiúknak)
Renversé sauté (fiúknak)
Grand temps levé sauté 1 fordulattal en tournant
Grand fouetté sauté 1 és 1 fordulattal en tournant
Saut de basque
Saut de basque 2 fordulattal (fiúknak)
Saut de basque 2 fordulattal nagy pózba érkezve (fiúknak)
Jeté entrelacé körben
Double cabriole (fiúknak)
Grand cabriole-fouetté helyben és diagonálban
Pas de zephir
Pas ciseaux
T our en l’air 2 fordulattal térdre érkezve (fiúknak)
Dupoa en tournant nagy ugrások térdre érkezve (fiúknak)
Revoltade (fiúknak)
Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak gyakorlása.
3.3.7.
Emeltebb szintű kombinációk I.
72 óra/… óra
A témakör az eddig tanult lépésanyag gyakorlásával, emeltebb szintű
kombinálásával, a tempók gyorsításával foglalkozik. A gyakorlategységek magasabb
nehézségi foka, időtartamának megnövekedése jelentenek új feladatot a
növendékeknek. Lányoknál hangsúlyt kap a tágság, a forgástechnika és a plasztikus
mozgásminőség. Fiúknál a forgások és az ugrások jelentenek fontos feladatot.
Középgyakorlatok

Az eddig tanult lépések emeltebb szintű kombinálása, a tempók gyorsítása.
Tour-ok
Az eddig tanult tourok emeltebb szintű kombinálása, magasabb nehézségi fokra
léptetés.
Allegro
Az eddig tanult gyakorlatanyag tempójának, időtartamának növelése.
Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak tökéletesítése
3.3.8.
Emeltebb szintű kombinációk II.
83 óra/… óra
Ebben a témakörben válik biztossá a növendékek technikája, érettebbé
mozgáskultúrája, előadásmódja. Mindezekben szerepe van minden bizonnyal az
izomzat, csontozat végső kialakulásának, a pubertáskori fejlődés befejeződésének. A
növendékek fizikai és mentális terhelhetősége ilyenkor a legoptimálisabb. A
tananyag ebben az évben az eddig tanult lépések felhasználása, kombinálása,
tempójának gyorsítása. Integrálni kell az eddig megszerzett tudásanyagot a
bonyolultabb koordinációs feladatokkal, sűrűbb szerkesztésben előforduló nehezebb
technikai elemekkel, plasztikus kivitelezésmód igényével.
Középgyakorlatok
Az eddig tanult lépések bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő kombinálása,
a tempók gyorsítása, a növendékek technikájának tökéletesítése.
Tour-ok
A forgástechnika tökéletesítése. Az eddig tanult tourok emeltebb szintű kombinálása,
magasabb nehézségi fokra léptetés a plasztikus kivitelezésmód igényével.
Allegro
Az eddig tanult gyakorlatanyag tempójának, időtartamának növelése a plasztikus
kivitelezésmód igényével.
Spiccgyakorlatok
A növendékek technikájának tökéletesítése a plasztikus kivitelezésmód igényével.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett terem
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

2.
3.

megbeszélés
szemléltetés

x
x

x
x

x
x

4.
5.

házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

x
x

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

1.2.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése

Információk feladattal vezetett
rendszerezése

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

x

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Kortárs-moderntánc gyakorlat tantárgy

371 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tantárgy tanításának célja
A Kortárs-moderntánc gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a
növendékeket a kortárs táncművészeti irányzatokkal, azok formanyelvével és
mozgásanyagával.

A tantárgy tanításának feladata:
Ismertesse meg a tanulókkal az alapvető testtudat közérzetét
– a Graham technika alapelemeit
– Limón technika alapelemeit
– jazz technika - Matt Mattox alapjait
– a kontakt technika alapjait
– az európai modern mix tréning anyagát
– a felsorolt technikák jellegzetes koordinációját
– a mozgásanyag variációs lehetőségeit
– a lépések végrehajtásának meghatározó szabályait
Alakítsa ki a tanulóknak:
– az eddig ismeretlen formanyelv iránti érdeklődést
– a tudatos különbségtételt a klasszikus balett és modern tánc technikák között
– a megfelelő mozgásdinamikára való törekvést
Fejlessze a növendékek
– technikai tudását
– stílusérzékét
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A kortárs-moderntánc gyakorlat tantárgy a modern tánc formanyelvére épül. Nem
hasonlítható a többi szakmai tantárgy formanyelvéhez, de előadói, szellemiségi,
állóképességi és koncentrációs, fegyelmezettségi elvárásaiban megegyezik az összes tánc
szakmai tantárgy követelményeivel. A klasszikus balett az elevációt – elemelkedést –
érvényesíti, a modern tánc a gravitációt hangsúlyozza. A balett mozdulatai mesterségesen
kialakított mozdulatok, míg a kortárs - modern tánc mozgásnyelve a természetes emberi
mozgáson alapul.
4.3. Témakörök
4.3.1.
Kortárs-moderntánc gyakorlata I.
72 óra/… óra
A tanulók ismerkedjenek meg a kortárs-moderntánc alapfogalmaival és speciális
gyakorlataival, adott technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával.
Fejlesztési feladatok
– A központ
– Adott technika alapjainak elsajátítása
– Az alapgyakorlatok, az alaptechnikai elemek alkalmazása.
– A technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.
– A testrészek mozgáslehetőségei.
– A térben való mozgás, térhasználat
– Az alap szakkifejezések értő alkalmazása.
4.3.2.
Kortárs-moderntánc gyakorlata II.
Fejlesztési feladatok

72 óra/… óra

– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában
történő alkalmazása.
– A pozíciók és tempóváltások.
– Az új tréning gyakorlatok gyakorlása.
– A mozgásrepertoár bővítése.
– A forgások.
– A térben való elmozdulás a szintek és irányok kombinációja által.
Bázisgyakorlatok
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában
történő alkalmazása.
Középgyakorlatok
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában
történő alkalmazása.
Izolációs gyakorlatok
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában
történő alkalmazása.
Összekötő lépések
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában
történő alkalmazása.
Ugrások
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő
alkalmazása.
4.3.3.
Kortárs-moderntánc gyakorlata III.
72 óra/… óra
A bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, a kis allegrók, diagonális gyakorlatok tovább
fejlesztése. A tanulók az előző témakörök anyagát kombinációkban, komplexebben
összeállított gyakorlatokban alkalmazzák. Hangsúlyt helyezünk a pozícióváltásokra,
mindezt lassabb, majd gyorsabb tempóban is alkalmazzuk. Ezen kívül, az izolációs
gyakorlatok, forgások és a különböző szintek használata kap nagy hangsúlyt.
Fejlesztési feladatok
- az izolációs gyakorlatok komplexebb változatai
- a különböző forgás lehetőségek
- a gyakorlaton belüli szintváltásokat, dinamikai váltásokat helyben és térben
elmozdulva
Bemelegítő
gyakorlatsor:
az
ízületek
átmozgatása
mozgáslehetőségeinek maximális felhasználásával

a

gerincoszlop

Középgyakorlatok:
Plié, Battement tendu, Rond de jambe par terre, Relevé és Plié relevé, Hajlások,
döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal, Flat back,
Developpé álló helyzetben, Enveloppé álló helyzetben, Grand battement.
Izoláció

A fej és váll izolálása, egy – egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton
áthaladva és a körívek mentén
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek
Összekötő lépések irányváltásokkal:
Féltalpon és féltalpról lassan legördülve
Pas de bourrée
Triplet
Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva
4.3.4.
Kortárs-moderntánc gyakorlatának elmélyítése
62 óra/… óra
A tanult mozgásanyag egyre mélyülő, minőségi elsajátítása a cél. Az eddig tanultak
technikai tisztázása, kombinatívabb gyakorlatokkal való fejlesztés. Minőségi tudatos
kivitelezés a térben és a különböző szinteken.
Bemelegítő gyakorlatsor
Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek
maximális kihasználása.
Középgyakorlatok
Battement tendu és battement tandu jeté paralelle és en dehors poziciókban,
pliékkel, karváltásokkal
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, paralelle és en dehors
pozíciókban
Developpé- enveloppé
Attitude
Adagio
Grand battement
Térben elmozduló grand battement
Twist
Hinge
Arche
Izolációs gyakorlatok
fej
váll
mellkas
csípő
kar
láb
Forgás gyakorlatok (helyben és térben elmozdulva is)
Összekötő lépések kombinálva más elemekkel
Féltalpon, pliébe és féltalpról lassan leereszkedve (legördülve)
Pas de bourrée
Croisé-ból change
Triplet
Pivot

-

Tombé

Ugrások a stílusra jellemző törzs és kar használattal
4.3.5.
Emeltebb szintű gyakorlatok
93 óra/… óra
Ebben a témakörben integrálni kell az eddig megszerzett tudásanyagot a
bonyolultabb koordinációs feladatokkal, sűrűbb szerkesztésben előforduló nehezebb
technikai elemekkel, plasztikus kivitelezésmód igényével.
Bemelegítő gyakorlatsor
Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly és a gerincoszlop mozgáslehetőségeit
maximálisan kihasználja.
Középgyakorlatok
Az eddig tanult lépések bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő kombinálása,
a tempók gyorsítása.
Izolációs gyakorlatok
Az eddig izolációs gyakorlatok bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő
kombinálása, a tempók gyorsítása.
Forgás gyakorlatok
A forgástechnika tökéletesítése. Az eddig tanult tourok emeltebb szintű kombinálása,
magasabb nehézségi fokra léptetés a plasztikus kivitelezésmód igényével.
Összekötő lépések
Az eddig tanult lépések bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő kombinálása,
a tempók gyorsítása
Ugrások
Az eddig tanult gyakorlatanyag tempójának, időtartamának növelése a plasztikus
kivitelezésmód igényével.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tükörrel felszerelt táncterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.

magyarázat

x

x

x

2.

megbeszélés

x

x

x

3.

szemléltetés

x

4.

házi feladat

x

5.

Egyéb: hibajavítás taktilis: a helyes
végrehajtás érdekében
történő érintés,
testigazítás - közvetett
tanári irányítás - lényegi
mutatás

x

x

x

Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

1.2.

2.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése

Információk feladattal vezetett
rendszerezése

Csoportos munkaformák körében

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

x

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

2.1.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

2.2.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

3.
3.1.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
5. Emelés gyakorlat tantárgy

… óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
Az emelés gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló elsajátítsa a partnerrel való
együtt táncolás (pas de deux) technikáját és szabályainak ismeretét. A férfi-női tánckettős
a táncművészet minden műfajának minden fontos alkotóeleme, ezért az emelés tantárgy
tanítása nélkülözhetetlen a táncművészeti oktatásban.
A tantárgy tanításának feladata:
Ismertesse meg a tanulókkal
* a pas de deux lépésanyagát:
– a pas de deux par terre-t (földön)
– a forgásokat
– a folyamatos és lendületes emeléseket
– a helyes végrehajtás szabályait
– a partnerrel való együtt táncolás alapelveit.
* a lány feladatát a tánckettősben:
– helyes tartás kialakítását
– lendület adását az emelésekhez
– megfelelő tengely biztosítását a forgásokhoz
* a fiú feladatát a tánckettősben:

– hogyan lehet a lány segítségére a par terre (földön) gyakorlatok végrehajtásában
– a megfelelően időzített erőkifejtések alkalmazása a nagy emeléseknél
– hogyan nyújthat segítséget a lánynak a forgásgyakorlatoknál.
Alakítsa ki a tanulókban
– a maximális egymásra figyelés igényét
– a megfelelő reakciókészségét a partner mozgására
– a türelmes és figyelmes partnerkapcsolatot
– a dinamikai és zenei igényességet
Fejlessze a növendékek
– fizikai erőnlétét (fiúknak)
– segítő technikáját (lányok jól időzített tempóadása, helyes tartása, bátor, határozott
hozzáállása)
– koordinációs készségét
– a könnyed előadásmódra való törekvését
– koncentráló képességét a sikeres együttműködés érdekében
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Az emelés gyakorlat tantárgy legszorosabb kapcsolatban a Klasszikus balett gyakorlat
tantárggyal van, annak valamennyi témakörével, a közös mozgásanyag miatt. Minden
színpadi koreográfiának – legyen az néptánc, modern tánc – szerves része a tánckettős,
ezért oktatása nélkülözhetetlen a táncművészet iskolarendszerében. A fiúnövendékek
erőnlétre és a leánynövendékek magassága, testsúlya befolyásolja az összeállított
tananyag alkalmazását. A tantárgyat oktató szaktanárnak okvetlenül figyelembe kell
vennie a párok összeállításánál a tanulók fizikai adottságait.
5.3. Témakörök
5.3.1.
Emelés gyakorlatának alapjai I.
72 óra/… óra
Az első témakörben még nem szerepelnek kiemelések a gyakorlatokban. A
legnehezebb feladat a vállra emelés, és a sissonne simple egész fordulattal. Főbb
gyakorlatanyagok: a páros lassú gyakorlatok (adagiok) és a forgások. A forgás- és az
egyensúlygyakorlatoknál elsősorban a táncosnő súlyának tengelyére kell
összpontosítani a figyelmet. A forgásoknál a fiúnak el kell sajátítania a forgatás
technikáját, és a lánynak tudatosan használni a saját lendületét. Folyamatos
emeléseknél a helyes testtartás segíti az együttműködést. A lendületes emeléseknél a
földre helyezés folyamatossága kíván nagy figyelmet. Ebben az évben egyszerű
gyakorlatok alkalmazásával ajánlatos a növendékeket megismertetni az emelés és a
forgatás helyes szempontjaival.
Pas de deux par terre
Hajlások-dőlések
–
Hátrahajlás két, majd egy lábon.
–
Oldalt hajlás két, majd egy lábon.
–
Kidőlés oldalt, két lábon.
Tour-ok
–
Tour lent-ok

–
Tour sur le cou-de-pied en dehors és en dedans.
–
Tour sur le cou-de-pied
–
Lendületes emelések (allegro)
Emelés ugrás közben
–
Grand changement de pied.
–
Entrechat-k.
–
Temps levé sauté en tournant sur le cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal.
–
Grand temps levé sauté
–
Grande assamblé.
–
Grand sissonne ouvert, különböző pózokban.
–
Grand jeté glissade-dal.
–
Fouetté sauté á la seconde-ból I. arabesque-be
–
Grande cabriole ouverte és fermée előre és hátra
Elkapás ugrás közben
–
A táncosnő két lábról a táncos ölébe ugrok zefir pózba
Dobás ugrás közben
–
Changement dobással.
Pózváltások emelés közben
–
A táncosnő a táncos vállán ül, majd lecsúszik ölébe zefír pózba
5.3.2.
Emelés gyakorlatának alapjai II.
62 óra/… óra
A témakörben a tananyag hatványozottabban nehezedik, most kerül sor a nehéz
kiemelésekre. A par terre (földön) anyagban a grand tour-ok (nagy forgások)
következnek. A folyamatos emelések is nehezednek, ezek megoldásában lényeges
szerepe van a fiú izomzati fejlettségének, teherbírásának. A dobások és elkapások
sikeres végrehajtásában nagy jelentősége van a lány bátorságának és
lélekjelenlétének.
Pas-de-deux par terre
–
–
–
–
–

Hajlások-dőlések
Kidőlés oldalt egy lábról indítva és lábra visszaérkezve.
Hátrahajlás egy lábon elöl nagy pózban tartott szabadlábbal.
Kidőlés hátrahajlással.
Oldalra kidőlés visszahajlással.

Tour-ok
–
–
–
–

Tour lent nagy pózban.
Tour sur le cou-de-pied
Tour tire-bouchonne
Grand tour en dehors és en dedans különböző pózokban egy, majd két tour-ral.

Folyamatos emelések
–

A táncosnő a táncos karján háton fekszik

–
–
–
–
–
–

A táncosnő „hal” pózban a táncos combján feszik és lábát a táncos karjának
támasztja
Temps levé sauté egy lábon soubresaut-formában.
Sissonne ouverte spiccre érkezésel.
Temps levé sauté spiccről indítva en tournant.
A táncos kiemeli a táncosnőt I., II., III. és IV. arabesque pózban
Kiemelés egy kézzel.

Lendületes emelések
–
A táncos kiemeli a táncosnőt „fecské”-ben.
–
Grand pas de chat előre.
–
Grand assemblé.
–
Sissonne fermé oldalra és I. arabesque-ben, jobbra-balra többször egymásután.
–
Ballotté nyújtot és hajlított lábbal.
–
Grand jeté I. arabesqu-ben jobbra-balra többször egymás után.
–
Jeté entraléce.
–
Grand sissonne ouverte elől croisé-ban és éffacée-ban.
–
Jeté entrelacé en rond.
Elkapás ugrás közben
–
Jeté entrelacé ölben érkezve zefir pózban.
Dobás ugrás közben
–
Tour en l’air dobással.
–
Grand jeté dobással.
5.3.3.
Emelés gyakorlatának elmélyítése
62 óra/… óra
Az utolsó témakörben már alig van új anyag, az eddig tanultak kidolgozása és
hosszabb lélegzetű etűdökké fűzése jelent bonyolultabb feladatot a növendékeknek.
Pas de deux par terre
–
–
–
–
–
–

Tour lent pózváltással.
Tour sur le cou-de-pied en dehors és en dedans nagy pózba érkezve 3 tour-ral.
Tour sur le cou-de-pied en dehors és en dedans hátrahajlásba érkezve
Tour sur le cou-de-pied en dehors „ujjforgatással” elöl croisé pózból indítva és
nagy pózból indítva és nagy pózba érkezve 3-nál több tour-ral.
Tour tire-bouchonne 3 tour-ral nagy pózba érkezve.
Grand fouetté en tournant.

Folyamatos emelések (adagio)
–
Kiemelés egy kézzel.
–
Kiemelés két kézzel.
Lendületes emelések (allegro)
Emelés ugrás közben
–
Pas ciseaux.
–
Grand assemblé en rond.
–
Grand jeté en tournant
–
Grand sissonne ouverte en tournant.

Elkapás ugrás közben
–
A táncosnő földön ülő helyzetből a táncos ölébe ugrik „zefir” pózba
–
A táncosnő földön ülő helyzetből jeté entrelacé-val a táncos vállán fekszik.
–
A táncosnő saut de basque-kal a táncos vállára ugrik.
Dobás ugrás közben
–
A táncos a „fecske” pózban kiemelt táncosnőt elkapja ölben „zefir” pózban
–
A táncos a „zefir” pózban kiemelt táncosnőt megdobja, majd ölben „zefir”
pózban elkapja, miközben a táncosnő a másik oldalra fordul.
–
Assemblé en tournant szimplán és duplán ölbe „zefir” pózba érkezve.
Pózváltások emelés közben
–
A táncosnő jeté entrelacé-val a táncos vállára fekszik, onnan megállás nélkül
átfordul a táncos nyaka körött, és függőleges helyztbe érkezik („sál”).
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett terem
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázat

x

x

x

2.

megbeszélés

x

x

x

3.

szemléltetés

x

4.

házi feladat

x

5.

Egyéb: hibajavítás taktilis: a helyes
végrehajtás érdekében
történő érintés,
testigazítás - közvetett
tanári irányítás - lényegi
mutatás

x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék
Hangosító berendezés
(erősítő, hangfalak), Zenei
anyag lejátszását biztosító
eszköz (pl. CD lejátszó,
MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

x

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

1.2.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése

2.
2.1.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

2.2.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

3.
3.1.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Színpadi tánc gyakorlat tantárgy

299 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

6.1. A tantárgy tanításának célja
A színpadi tánc gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a növendékek megismerjék, és
stilizáltan alkalmazni tudják különböző korok színpadra alkalmazott táncait. A stilizált
társasági táncoktól egészen napjainkig, s mindezeket stílusosan, megfelelő
előadásmódban legyenek képesek bemutatni.
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulókkal
– a tanult táncok alaplépéseit
– a táncok stílusát
– a táncok zeneanyagát
– a korabeli szokásformákat
Alakítsa ki a tanulókban
– a pontos, stílusos táncolás igényét
– a kötött térformák pontos betartásának igényét
– a csoportmunka egymásra figyelő magatartásformáit
– a kellő munkafegyelmet, szellemiséget
– a művészi előadásmódra való törekvést
Fejlessze a növendékek
– mozgáskultúráját
– stílusérzékét
– koordinációját
– előadó képességét
– színpadi térlátását
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A klasszikus balett gyakorlat témaköreinek plasztikus, esztétikus mozgáskövetelményei
is érvényesülnek a színpadi tánc gyakorlata tantárgy tanítása során. Az emelés gyakorlat
tantárgy témaköreinek technikai elemeit is alkalmazzuk. Tánctörténeti ismeretek,
valamint a korabeli divat megismertetése segíti a történelmi korok táncainak stílusos
előadásmódját. A modern tánc technikai elemei is megjelennek a kompozíciók során.
6.3. Témakörök
6.3.1.
Színpadi tánc gyakorlata I.
72 óra/… óra
A tananyag egy társasági tánc stilizált formája, mely a menüett, a polka, pas
polonaise színpadi táncban alkalmazott alaplépéseit foglalja koreográfiába. A
színpadi járás, és az alaplépések gyakorlása szólóban, párban, csoportban.
Különböző térformák kialakításának gyakorlása, majd etűd formájában történő
bemutatása. (A koreográfus tanár mindig vegye figyelembe a fiú-lány arányt a
kompozíció elkészítésekor.) Az alaplépések betanulása, gyakorlása, majd etűd
formájában történő előadása a vizsgán.

6.3.2.
Színpadi tánc gyakorlata II.
36 óra/… óra
A növendékek ismerjék meg, és stilizáltan alkalmazni tudják egy XIX. sz. magyar úri
báli tánc vagy bármilyen XIX. sz. európai tánc stilizált formáját. Nagyobb hangsúlyt
kap a stílusos kivitelezés, valamint az etűdök helyett már kisebb lélegzetű
koreográfiák, stilizált táncok tanítása.
XIX. sz. magyar úri báli tánc (Palotás)
–
alaplépések tanulása (andalgó, tétovázó, csárdás, rida, cifra, legjtő, toborzó,
lengető, bölcső, magánforgó,páros forgó)
–
lezárók, bokázók tanulása
–
lassú és gyors témák
–
koreográfia tanulása és gyakorlása
Mazurka (vagy bármilyen XIX. sz. európai tánc stilizált formája az alaplépések
megtartásával)
–
–
–
–
–
–

kargyakorlatok
kulcsok, lezárók
színpadi futás (pas courru-dobbantással, csúsztatva)
alaplépések tanulása
gyors térformaváltások gyakorlása alaplépések alkalmazásával
koreográfia betanulása, gyakorlása

6.3.3.
Színpadi tánc gyakorlatának elmélyítése
36 óra/… óra
A fő feladat a bonyolultabb térformákat alkalmazó etűdök, illetve koreográfiák
betanulása és pontos kivitelezése. Klasszikus balett elemeit alkalmazó modern
koreográfia betanulása és gyakorlása. Modern tánc technika elemeit alkalmazó
kortárs-modern koreográfia betanulása és gyakorlása.
6.3.4.
Színpadi tánc gyakorlatának elmélyítése II.
62 óra/… óra
Hangsúlyozott szerep jut a térformák használatának, az egyéni megjelenítésnek (kis
szólók alkalmazása). A koreográfiák ötvözhetik a balett-alapú modern tánclépéseket,
a musicalekben használt formákat. Nagyon fontos a meggyőző előadásmód
motiválása. A tanár által komponált koreográfia gyakorlása, technikai elemeinek
egyenkénti kitisztázása, majd gyakorlása a feladat.
6.3.5.
Az elsajátítottak integrálása, magasabb szintre emelése
93 óra/… óra
Az utolsó témakör legfontosabb része az előző években elsajátítottak integrálása.
Fő feladat a színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása, különböző stílusokban.
A koreográfiák ötvözhetik a balett-alapú modern tánclépéseket, a musicalekben
használt formákat. Ebben az évben kortárs koreográfiák is részei lehetnek a
tananyagnak. Fontos, hogy a koreográfus-tanár figyelembe vegye a koreográfiák
készítésénél és betanításánál a növendékek technikai felkészültségét és személyes,
előadói képességét.
– alaplépések, motívumok betanulása, tisztázása
– technikai elemek biztonságos kivitelezése
– szólisztikus, páros és csoportos feladatok betanulása, kidolgozása
– stílusos előadásmód elsajátítása

– tánc és zene összehangoltságának megvalósítás
– a koreográfia gyakorlása
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tükörrel felszerelt táncterem
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

4.
5.

házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

1.2.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

2.
2.1.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

2.2.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

3.
3.1.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
7. Néptánc gyakorlat tantárgy

340 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tantárgy tanításának célja
A néptánc gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a magyar, a
magyarországi nemzetiségek és más népek táncait, a táncok lépésanyagát, valamint a
tanultakat stílusosan, megfelelő előadásmódban alkalmazni tudják.
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulókkal
– a magyar tánc dialektusokat
– a különböző stílusrétegeket
– a magyarországi nemzetiségek jellemző táncait
– más népek táncait
– a felsoroltak lépésanyagát, stílusát, zeneanyagát

Alakítsa ki a tanulókban
– az érdeklődést más nemzetek, nemzetiségek tánckultúrája iránt
– a megfelelő munkafegyelmet
– a csoportmunka nélkülözhetetlen szellemiségét
– az egymásra figyelő magatartást
– a művészi előadásmódra való törekvés igényét
– az improvizációs készséget
Fejlessze a növendékek
– ritmus és stílusérzékét
– mozgáskultúráját
– előadói készségét
– koordinációs készségét
– állóképességét
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy páros tánc emeléseinek helyes végrehajtásakor használhatók az Emelés
gyakorlat tantárgyban tanultak. A Bevezetés a tánctörténetbe tantárgy néptánccal
foglalkozó fejezetei megvilágítják a néptáncból kifejlődő színpadi tánc történetét.
7.3. Témakörök
7.3.1.
A dunai táncdialektus ugrós táncai
72 óra/… óra
A dunai táncdialektus eszközös táncai közül választott táncanyag bevezetése (szóló).
Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában. Az ugrástechnikáknak,
a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az összekapaszkodási
módoknak a megismertetése. A dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül
választott tánc elmélyítése, a tananyag bővítése. Koreográfia betanulása ugrós–
eszközös táncok anyagából.
7.3.2.
A dunai–dialektus csárdásai közül választott tánc
72 óra/… óra
A dunai–dialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése, tanulása. A verbunk
előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes
összekapaszkodási módoknak a megismerése. A dunai táncdialektus ugrós–eszközös
táncai közül választott tánc elmélyítése. /Eszközkezelés: bot és üveg/ A dunai–
dialektus csárdásai közül választott tánc elmélyítése. Koreográfia: az ugrós–eszközös
táncok- és/vagy a csárdás táncanyagából; vagy a saját táncrégió táncai közül
választott anyagból.
7.3.3.
A tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc
72 óra/… óra
A tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc tanulása, ritmikai, plasztikai,
dinamikai lehetőségeinek megismertetése. A tiszai táncdialektus csárdásai közül
választott tánc elmélyítése. A tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc
bevezetése. Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és
stílusérzék fejlesztése. Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás
ösztönzése. Koreográfia: a tanult táncanyagból.

7.3.4.
Táncismeret bővítése
62 óra/… óra
Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése. A dunai dialektus
verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése. A csárdások ismétlése,
táncismeret bővítése. Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett
mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, térben való használata. A legényes és a
forgós–forgatós táncok előkészítése. A tiszai dialektus verbunkjai közül választott
tánc ismeretének bővítése. A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése. A verbunkok
ismétlése, táncismeret bővítése. Koreográfia: a tanult táncanyagból.
7.3.5.
Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tanulása62 óra/… óra
A legényes és a forgós–forgatós táncok közül választott tánc tanulása. A
forgástechnika fejlesztése különböző lábfő-részeken. A páros forgás és forgatás
technika fejlesztése. A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása. Az
önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség,
ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása. A táncos elemek
dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség fejlesztése. Az V.
évfolyam feladata, hogy a tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására,
az önálló táncos megjelenítésre, improvizációra, a megfelelő táncos magatartás
színpadi megjelenítésére, a vizsga követelményeinek teljesítésére. A táncok
újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való
viszonyulása szerint. A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az
összefüggések megfogalmazása, rendszerezése. Az önálló tanulói tevékenység és
egyéni szerepvállalás ösztönzése. A táncos életmód igényének kialakítása, az
életminőség javítása. Koreográfia: a választott táncanyagból.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tükörrel felszerelt táncterem
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
8. Előadó művészeti gyakorlat tantárgy

279 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja

– a színpadon történő bemutatkozás biztonságos tánctechnikai és meggyőző előadóművészeti megvalósítása,
– a táncos munkakör betöltéséhez szükséges színpadi rutin megszerzése
– a megfelelő színpadi magatartás kialakítása
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulót
– a szerepek lépésanyagával
– a szerepek művészi kifejezés- és előadásmódjával
– a színházi működés rendjével
– a színházi előadás mentális és fizikai terhelésével
– a fellépések előtti felkészülés fontosságával és módjával
Fejlessze a tanuló
– tánctechnikai tudását
– előadókészségét
– stílusérzékét, ízlését
– koncentráló készségét
– mozgásmemóriáját
– kreativitását
– a tánc és színház művészet iránti szeretetét
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ez a tantárgy az összes tanított szakmai tantárggyal szoros összefüggésben van, mintegy
integrálva alkalmazza azokat.
8.3. Témakörök
8.3.1.
Előadó művészeti gyakorlat I.
31 óra/… óra
A képzési idő magában foglalja a heti rendszerességgel, órarendbe épített tanórákat,
az év végi vizsgakoncertre és egyéb fellépésekre való felkészülést, betanulást,
gyakorlást, azaz a próbák idejét. A tananyag fontos pillére az olyan koreográfia,
melynek kiválasztása a tanulók tánctechnikai és előadói felkészültsége szerint
történik. A tananyag a tanulók képességeinek megfelelő szóló, duett és csoportos
szerepek betanulása. A koreográfiák lehetőség szerint mindenfajta stílust
képviselnek, a modern balett, karakter, modern tánc, kortárs tánc, néptánc, klasszikus
balett sorából. Az előadó művészeti gyakorlat segít a fellépések rutinját kialakítani és
biztonságot szerezni a színpadon.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

koreográfiák betanulása
a szerepek lépésanyagának betanulása
a szerepek művészi kifejezés- és előadásmódjával történő munka
a fellépések előtti felkészülés
tánctechnikai tudás fejlesztése
előadókészség fejlesztése
stílusérzékét, ízlésformálás
koncentráló készség fejlesztés
mozgásmemória fejlesztése

–

kreativitás fejlesztés

8.3.2.
Előadó- művészeti gyakorlat II.
248 óra/… óra
A témakör fő feladata a képesítő vizsgára történő felkészülés, betanulás, gyakorlás,
azaz a próbák ideje. Az egyes táncosok, párok, vagy kisebb csoportok számára
komoly egyéni feladatot jelentő koreográfiák elkészítése. Új koreográfiák betanulása,
a szerepek önálló kidolgozása. A korábban tanult koreográfiák ismétlése, tánctermi
bemutatása. Koreográfiák színpadi bemutatásának előkészítése. Csoportos
koreográfia közös készítése, vagy betanulása. A koreográfiák lehetőség szerint
mindenfajta stílust képviselnek, a modern balett, karakter, modern tánc, kortárs tánc,
néptánc, klasszikus balett sorából. Az előadó művészeti gyakorlat segít a fellépések
rutinját kialakítani és biztonságot szerezni a színpadon.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

koreográfiák betanulása
a szerepek művészi kifejezés- és előadásmódjával történő munka
a színházi működés rendjének elsajátítása
a színházi előadás mentális és fizikai terhelésével való ismerkedés
a fellépések előtti felkészülés
tánctechnikai tudás fejlesztése
előadókészség fejlesztése
stílusérzékét, ízlésformálás
koncentráló készség fejlesztés
mozgásmemória fejlesztése
kreativitás fejlesztés
a tánc és színház művészet iránti szeretetének kialakítása

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tükörrel felszerelt táncterem
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

1.
2.
3.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

egyéni
x
x
x

4.

házi feladat

x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

5.

x

x

x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

x

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

1.2.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése

2.
2.1.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

2.2.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

3.
3.1.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

Hangosító berendezés (erősítő,
hangfalak), Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz (pl.
CD lejátszó, MP3, MP4),
Szakmairánynak megfelelő
öltözék

x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
9. Színészmesterség gyakorlati prezentációval tantárgy

144 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy azokat az alapvető színjátszási készségeket kialakítsa a
tanulókban, amelyek a táncos szakmában a színpadi megjelenítéshez szükségesek.
Ismertesse meg a tanulókkal
– a helyes beszédtechnikát
– a helyes légzéstechnikát
– a helyes hangsúlyozást, szövegértelmezést
– az egymáshoz való viszonyok szituációs lehetőségeit
– a szerepelemzést
– az alapvető helyzetgyakorlatokat
Alakítsa ki a tanulókban
– a személyiségfejlődés igényét
– a kommunikációs készség fejlesztésének fontosságát
– a gátlások leküzdésére való törekvést
– az ízléses mértéktartást
– a szereplés jó értelemben vett szeretetét
– a színpadi kreativitást
– a színpadi viselkedés fegyelmezett magatartás formáját
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Minden színpadon szereplő előadóművésznek szüksége van az alapvető mozgáskészség,
zenei érzék, ritmusérzék elsajátítására, fejlesztésére. A színészi játék tanulása az összes
szakmai, gyakorlati tantárgy előadói megjelenítését segíti.
9.3. Témakörök
9.3.1.
A színészmesterség alapjai
72 óra/… óra
A témakör fontos része a helyes légzés kialakítása és a beszédtechnika fejlesztése.
Az alkalmazott gyakorlatok tartalmazzák az artikuláció, a memória, a koncentráció, a
kreatív fantázia fejlődését. A félévi vizsgákon helyzetgyakorlatok bemutatása mellett
egyszerű szöveges és zenés helyzetgyakorlatok is szerepelhetnek.
Légzés
–
helyes hasi légzés
–
kapacitásnövelő légző gyakorlatok
–
alap- pót, és lopott levegő vétele
–
légzéskoncentráció, terhelés
–
mozgással kombinált légző gyakorlatok
Hang
–
helyes hangadás

–
–
–
–

rezonanciaképzés, rezonanciaterületek
hangelőrehozás, hangindítás
középhangsáv beállítása
hangmagasság, érzelmi ív

Artikuláció, memória, koncentráció
A témakör fontos részét képezik az artikuláció, a memória, a koncentráció, a kreatív
fantázia fejlődését célzó gyakorlatok.
Kiejtés
–
a néma kiejtése
–
magán és mássalhangzók
–
beszédhibák javítása
Kifejezés
–
légzés, hang és artikuláció
–
nyelvi eszközök hatásainak felismerése
Ritmus
–
a beszédritmus fejlesztése
–
belső ritmusunk
–
ritmus improvizáció
9.3.2.
Helyzetgyakorlatok
36 óra/… óra
A témakör azokat az alapvető színjátszási készségeket alakítja ki a tanulókban,
amelyek a táncos szakmában a színpadi megjelenítéshez szükségesek. A tanulók
kisebb jelenetek vagy darabrészletek gyakorlati prezentálásval foglalkoznak a
témakör során.
Szöveges és zenés helyzetgyakorlatok
Mindig az adott osztály képességétől függően, kisebb jelenetek vagy darabrészletek
kerülnek bemutatásra. Ebben az évben, sor kerülhet a zenés műfajjal való
megismerkedésre is. A felkészülést az ehhez kapcsolódó helyzetgyakorlatok
kidolgozása jelenti, később térünk át a részlet, vagy jelenet megrendezésére.
Jelenetek vagy darabrészletek, zenés műfaj helyzetgyakorlatainak kidolgozása
9.3.3.
Színpadi játék
36 óra/… óra
Ebben az évben a növendékek mélyebb betekintést nyerhetnek a színpadi játék
„fogásaiba”, eszközeibe: kellékhasználat, jelmez viselése, be- és kijövetel,
poentírozás. A karakterformálás lép előtérbe. Lényeges egy-egy drámai helyzet
megoldása, a jellem ábrázolása, és fejlődése a cél. Ezen túl fontos szempont, hogy a
növendékek képességeiknek legjobban megfelelő feladatot kapjanak, így a legjobb
teljesítményt nyújthassák
A karakterformálás
Kellékhasználat, jelmez viselése, be- és kijövetel, poentírozás.

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

5.

Egyéb: hibajavítás taktilis: a helyes
végrehajtás érdekében
történő érintés,
testigazítás - közvetett
tanári irányítás - lényegi
mutatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
x
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Mikroport, mikrofon

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
10. Balett elmélet gyakorlati prezentációval tantárgy

206 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A balett elmélet gyakorlati prezentációval tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók
klasszikus balett szigorú szabályait megismerjék és a tantárgy tananyagát tudatosan – ne
csak az automatizmus szintjén – alkalmazni tudják.
Ismertesse meg a tanulókkal
– a klasszikus balett legfontosabb, általános szabályait
– az egyes lépések, gyakorlatok speciális szabályait
– a lépések különböző formáit
– a lépések variálásának lehetőségeit
– az egyes gyakorlatok fizikai készségfejlesztő lehetőségeit
– a gyakorlatokhoz tartozó megfelelő zenei anyag kiválasztásának szabályait
– a gyakorlatok zenére történő alkalmazásának szabályait
– a szakkifejezések jelentését
– a francia szakkifejezések helyes kiejtését, olvasását
Alakítsa ki a tanulókban
– a zene és a tánc összhangjának igényét
– az önkontrolon alapuló tudatosságot
– a technikai hibák okainak megkeresésére és kiküszöbölésére való igényt
Fejlessze a tanulók
– muzikalitását
– koordinációs készségét
– önállóságát és kreativitását a gyakorlatszerkesztésben
– a szakmával kapcsolatos verbális készségét
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A balett gyakorlatának és elméletének kapcsolata nyilvánvaló. A klasszikus balett
lépésanyagát az emelés gyakorlat tantárgy tananyaga is alkalmazza. A két tantárgy
végrehajtási szabályai és terminológiája is azonos. A kortárs-moderntánc gyakorlat
tantárggyal is kapcsolódik, hiszen a moderntánc technikákban vegyes a terminológia,
részben a klasszikus balettre épül, és a gyakorlatok végrehajtási szabályai nagyrészt
megegyeznek.
10.3.
Témakörök
10.3.1.
A balett technika
72 óra/… óra
A balett kialakulása. A klasszikus balett gyökerei. A balett-technika helye a világ
tánckultúrájában. Az első balett lépések. Az első iskolák. Mi a balett? Balett
szakkifejezések. A balettóra viselkedésszabályai. A klasszikus balett óra szerkezete,
felépítése, a fokozatosság elve, nagy gyakorlategységei. Lábpozíciók (I., II., III., IV.,
V.)és a helyes kivitelezés szempontjai. A súlyláb és a szabad láb fogalmai. Spicc.
Karpozíciók (előkészítő kartartás, első pozíció, második pozíció, harmadik pozíció.
A helyes kartartás szabályai. A karmozdulatok feladata). Helyes kézfejtartás.
A balettóra felépítése

–
–
–
–
–
10.3.2.
Pliék
–
–

rúdgyakorlat (célja, helyes rúdfogás, rúdgyakorlatok sorrendje.)
középgyakorlat (célja, helyes kivitelezése, gyakorlatok sorrendje.)
kis ugrások (célja, helyes kivitelezése)
nagy ugrások (célja, helyes kivitelezése)
spicctechnika (célja, helyes kivitelezése)
Az egyes egységek kiejtése

36 óra/… óra

Dinamikai tulajdonságaik, fejlesztő hatásuk.
Használatuk sokfélesége.
Fajtáik, koordinációs problémáik.

Relevék
–
Relevék spiccen is.
Battement-ok
–
Általános jellemzőik, dinamikai tulajdonságaik
–
Fajtái: nyújtott battement-ok
–
hajlított battement-ok
–
A nyújtott battement-ok fajtái
–
A hajlított battement-ok fajtái
Fondu és sontenu, mint a balettgyakorlatok fontos elemei.
–
Jellemzőik, helyük a gyakorlatok sorrendjében.
–
Jelentőségük.
–
Fajtáik
Rond-ok
–
A különböző lábkörzésfajták ismertetése:
–
rond de jambe par terre
–
rond de jambe en l’air
–
grand rond de jambe jeté
–
A felsorolt fajták különböző variánsai, szabályai, alkalmazási lehetőségei.
–
A demi és grand rond-ok különböző, egymástól nagyon is eltérő dinamikájú
alkalmazása.
10.3.3.
A klaszikus balett pózai, Temps lié
A klasszikus balett pózai
–
croisé-k, éffacée-k, écarté-k
–
Szigorú iránybeli és kartartási szabályaik
–
Alkalmazási lehetőségeinek sokfélesége
–
Arabaesque és attitude pózok, allongé pózok

36 óra/… óra

Temps lié
–
A koordinációs készség fejlesztésének iskolagyakorlata
–
Formáinak különböző nehézségi foka, ezek áttekintése a tanulmányok
kezdetétől a végéig
–
Formái, szabályai, a spiccen végzett temps lié technikai megoldásai
–
Összekötő-lépések.
–
A különböző elemek összefűzésének szabályai.
–
Funkció.

–
–

A dinamikai váltások lehetőségei általuk.
Fajtáik, szabályaik.

10.3.4.
A klasszikus balett emeltebb szintű gyakorlatainak elmélete 62 óra/… óra
Pas de bourrée
–
Alkalmazása a legkülönbözőbb tempójú és dinamikájú gyakorlatokban
–
Fajtái, szabályai.
–
A spicctechnika alkalmazása.
Fouetté-k
–
Általános szabályai.
–
Fajtái és azok speciális szabályai
–
A spiccen történő alkalmazás lehetőségei
Tour sur le cou-de-pied en dehors és en dedans
–
–
–

Preparáció: V., II., IV. pozícióból
Általános és speciális szabályok, alkalmazási területük
A spiccen végzett forgások szabályai

Kis allegro-k
–
–
–
–
–

Két lábon végzett ugrások fajtái
Két lábról induló, egy lábra érkező kis ugrások fajtái
Egy lábról két lábra érkező ugrások fajtái
Egy lábról induló, egy lábra érkező ugrások fajtái
Szabályaik, alkalmazásuk

Battu-k
–
–

Entrechat-k és battu-vel végzett kis ugrások
Fajtáik, szabályaik, dinamikai tulajdonságuk

Nagy allegro-k
Fajtái, szabályaik
–
Az ugrást segítő lépések, és kartartások. A koordináció fontossága
–
Az ugrásokból történő földre érkezés szabályai
Diagonál tour-ok
–

Fajtái, szabályai, variálási lehetőségei spiccen és féltalpon

Port de bras-k
–
–
–

A kartartások általános szabályai, összekötései módjai
A hat port de bras.
Zenei beosztásuk, hasonlóságaik, különbözőségeik.

Tour lent, grand tour-ok

–
–
–
–
–

Meghatározásuk, dinamikai különbségeik
A fordulás lehetséges irányai, szigorú szabályozottsága
En dehors és en dedans szabályai
A grand tour-ok preparációi és a megérkezés lehetőségei
Összekapcsolásuk, variálásuk

Mindkét félévben minden óra szerves részét képezi a tanulók önállóan készített, a
témákhoz kapcsolódó gyakorlatainak közös elemzése, tanári segítséggel történő
kijavítása, valamint a tanult anyag verbális és gyakorlati számonkérése.
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett terem
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
egyéb

1.
2.
3.
4.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x
x
x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében

4.1.
4.2.

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

x

x

x

x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
11. Tánctörténet - műelemzés tantárgy

48 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tánctörténet -műelemzés tantárgy tanításának célja, hogy megismertesse a
növendékeket a tánctörténet emlékanyagával, és biztosítsa a minél teljesebb vissza- és
körültekintés lehetőségét, amit integrálhatnak és hasznosíthatnak.
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulókkal:
– a tánctörténet fogalmát, domináns műfajait
– az alkotásban rejlő gondolatiság lényegét, ennek összefüggését az adott kor
természetszemléletével, hitvilágával, társadalmi körülményeivel
– a művészi alkotások általános és egyedi ikonográfiai elemeit, a vizuális nyelvet, a zene
és tánc, a színház és a tánc kapcsolatát
– a hazai tánctörténet fontos állomásait, táncosait, koreográfusait
Alakítsa ki a növendékekben:
– az önálló tájékozódás, véleményalkotás igényét és képességét a különböző
táncstílusokban
– a különböző művészeti ágak komplex ismeretét
– fejlessze mindazokat a képességeket, amelyek a növendékeket a fentiek, minél
szuverénebb adaptálására teszik alkalmassá
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tánctörténeti ismeretek – kiegészülve a történelmi, irodalmi, színház- és
művészettörténeti ismeretekkel – biztosítják az adott életkori szinthez igazodó
kultúrtörténeti tájékozottságot. A hatékony munka biztosítja, hogy a növendékek az
órákon szerzett ismereteiket képesek beépíteni a szakmai elméleti és gyakorlati órákon
szerzett tudásukba.
11.3.
Témakörök
11.3.1.
A kortárs tánc- táncműelemzés- táncfilmek
48 óra/… óra
A kortárstánc kialakulása, társművészetekkel való viszonya, tendenciái, a
tánckifejezés egyéni útjai. A korai kortárstánc alkotói. Az idő, a tér és a test
feltérképezése. Napjainkban felismerhető tendenciák. Elfordulás az„eszményi „
testtől. Jelmezek, újszerű testtartások, a nyelv, a hang bevonása, a testi érintkezés
újszerű intenzitása. A negatív aspektusok, mint a súly, a teher, a fájdalom, és az
erőszak a táncművészetben. A művészi kifejezés kortárs anyagai, technikái, eszközei,

módszerei és funkciói. A kortárs táncművészet aktuális kezdeményezései, szereplői,
eseményei. Bevezetés a kortárs műelemzés gyakorlatába és módszereibe (a kortárs
műelemzés elméleti, történeti és művészettörténeti háttere ismertetése; a kortárs
műelemzés alapvető formái).
–
–
–
–

A kortárs tánc Franciaországban
Angol kortárs tánc
Kortárs tánc az USA-ban
Magyar kortárs táncművészet

Táncműelemzés
–
–
–

A Csodálatos mandarin különböző, egymástól lényegesen eltérő felfogásban
koreografált változatainak összehasonlítása.
A Fából faragott királyfi különböző, egymástól lényegesen eltérő felfogásban
koreografált változatainak összehasonlítása.
A Tavaszünnep különböző, egymástól lényegesen eltérő felfogásban
koreografált változatainak összehasonlítása.

Táncfilmek
Film és tánc alapvető jellegzetességei. A műfaj sajátosságai. Egy-egy táncfilm
levetítése, elemzése, saját véleményalkotás a műről.
Jellemző stílusjegyek felismerése:
–
a mozgáson, előadásmódon
–
a díszleten, jelmezen
–
a történeten keresztül
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
DVD lejátszóval, projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem.
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

1.
2.
3.
4.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

egyéni
x
x
x
x

5.

házi feladat

x

csoport
x

osztály
x

x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

TV, Projektor, vetítővászon,
Képi anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. video,
DVD lejátszó), Számítógép

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
Olvasott szöveg önálló
x
x
lejátszását biztosító eszköz
feldolgozása
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
lejátszását biztosító eszköz
jegyzeteléssel
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
lejátszását biztosító eszköz
feldolgozása
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
Információk önálló
x
x
lejátszását biztosító eszköz
rendszerezése
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
Információk feladattal vezetett
x
x
lejátszását biztosító eszköz
rendszerezése
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
Írásos elemzések készítése
x
x
x
lejátszását biztosító eszköz
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
Leírás készítése
x
x
x
lejátszását biztosító eszköz
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
Válaszolás írásban mondatszintű
x
lejátszását biztosító eszköz
kérdésekre
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
Szöveges előadás egyéni
x
lejátszását biztosító eszköz
felkészüléssel
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
Tapasztalatok utólagos
x
x
lejátszását biztosító eszköz
ismertetése szóban
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép

2.6.

3.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban

x

Komplex információk körében

3.1.

Elemzés készítése
tapasztalatokról

x

3.2.

Utólagos szóbeli beszámoló

x

4.

x

TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép

Csoportos munkaformák körében

4.1.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

4.2.

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

x

TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép
TV, Projektor,
vetítővászon, Képi anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. video, DVD lejátszó),
Számítógép

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
12. Zeneismeret tantárgy

72 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A zeneismeret tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók általános iskolában szerzett
zenei ismereteit tudatosítsa és rendszerezze. Alakítása ki ízlésüket, világítson rá a zene és
a mozgás összehangolásának lehetőségeire.
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulókkal:
– a zenetörténet, zeneelmélet alapjait
– a zenében használatos legalapvetőbb fogalmakat
– egyes zenetörténeti stíluskorszakokat, azok legfőbb jellemzőt
– a zene és tánc kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását
– a zene és a többi művészeti ág kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását
Alakítsa ki a tanulókban az önálló tájékozódás képességét, keltse fel érdeklődésüket és
igényüket zeneirodalom klasszikus alkotásainak megismerésére és befogadására.

12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Zeneismeret– kiegészülve a történelmi, irodalmi, színház- és művészettörténeti
ismeretekkel – biztosítják az adott életkori szinthez igazodó kultúrtörténeti
tájékozottságot. A hatékony munka biztosítja, hogy a növendékek az órákon szerzett
ismereteiket képesek beépíteni a szakmai elméleti és gyakorlati órákon szerzett
tudásukba.
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Zeneismeret alapjai
36 óra/… óra
Formai ismeretek
– a feldolgozásra kerülő zenei anyag belső tagolódásának megfigyeltetése és
felismertetése
– azonosság, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség
– népdalok formái
– klasszikus periódus, két- és háromtagúság, triós forma, variáció
– barokk tánctípusok
– szonátaforma, rondóforma
– versenymű, nyitány, szimfónia, kamarazenei műfajok, opera
Ritmus, dallam, harmónia
– ritmus és ütemfajták megismerése
– triola, duola, kvintola, poliritmika, osztinátó fogalma
Zenediktálás
– ritmusdiktálás
Zenetörténeti ismeretek
– reneszánsz zene előzményei
– a reneszánsz tánczene (pavane, gagliarde, saltarello)
– barokk zene és a korszak divatos táncai
– bécsi klasszicizmus és a kor divatos táncai
– minden korszakból legalább egy jelentős mű zenehallgatással történő
megismertetése
A romantika stílusjegyeinek, zeneszerzőinek, alkotásainak megismerése – Schubert,
Chopin, Liszt,
Wagner, Verdi, Muszorgszkij, Csajkovszkij, Erkel – egy-egy meghatározó művének
megismerése, különös tekintettel a romantikus balettekre.
A kor divatos táncai – mazura, polonéz, keringő, palotás, verbunk – a nemzeti
romantikusok zenéjében.
A XX. sz. zenéje
– Debussy: Egy faun délutánja
– Ravel: Bolero
– Sztravinszkij: Tűzmarád, Petruska, Tavaszi áldozat
– Bartók: Cantata profana, A fából faragott királyfi, Csodálatos mandarin,
Divertimeno, Conterto
– Kodály: Galántai táncok, Psalmus Hungaricus

– Orff: Carmina Burana
– Penderecki: Hirosima
– Gershwin: Egy amerikai Párizsban, Kék rapszódia
A XX. sz. zenei irányzatainak megismerése a fent felsorolt művek tükrében.
A két félév alatt szerzett ismeretek összefoglalása, rendezése.
12.3.2.
Kreatív zene
36 óra/… óra
A témakör fő feladata az előző témakörökben tanultak gyakorlati alkalmazása, zenei
eszközök és azok alkalmazásának megismerése. A tanulók zenei ismereteinek
bővítése. Alakítsa ki a tanulókban az önálló tájékozódás képességét, keltse fel
érdeklődésüket és igényüket zeneirodalom klasszikus alkotásainak megismerésére és
befogadására.
Fejlesztési feladatok
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ritmuskészség fejlesztő játékok, függetlenítő gyakorlatok
A zenei hatáskeltő mechanizmus gyakorlati megismerése és tudatosítása
A zene és a ritmus dramaturgiája
Hangok és effektusok dramaturgiája
Zenei jellemzési lehetőségek megismerése és alkalmazása
Zenei és színházi műfajok, stílusok formanyelvének összehasonlítása
Dalok dramatizálása
Adott történelmi, művészeti korral adekvált, a stíluskorszaknak megfelelő
hangszeres és dalanyag válogatása, megtanulása
Önálló kísérőzene készítése.

Zenehallgatás
Zenei ízlés alakítása, formálása, a zene és a mozgás összehangolásának lehetőségei.
Zeneművek belső törvényszerűségei, zenei alkotások elemzése.

12.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x

csoport
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

3.

szemléltetés

x

4.

házi feladat

x

x

x

Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag, Metronóm,
Zenei anyag lejátszását
biztosító eszköz (pl. CD
lejátszó, MP3, MP4)

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

1.1.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Olvasott szöveg önálló
x
x
Metronóm, Zenei anyag
feldolgozása
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
Metronóm, Zenei anyag
jegyzeteléssel
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
Metronóm, Zenei anyag
jegyzeteléssel
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
Metronóm, Zenei anyag
feldolgozása
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Információk önálló
x
x
Metronóm, Zenei anyag
rendszerezése
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Információk feladattal vezetett
x
x
Metronóm, Zenei anyag
rendszerezése
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)

2.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.

Írásos elemzések készítése

x

x

x

2.2.

Leírás készítése

x

x

x

2.3.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre

x

2.5.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

2.6.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban

x

x

2.7.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban

x

x

4.

Komplex információk körében

4.2.

Elemzés készítése
tapasztalatokról

x

4.5.

Utólagos szóbeli beszámoló

x

5.

Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)

Csoportos munkaformák körében

Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)
Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)

5.1.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x

Hangszerek, kották,
hangzóanyag,
mozgóképanyag,
Metronóm, Zenei anyag
lejátszását biztosító eszköz
(pl. CD lejátszó, MP3,
MP4)

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10722-16 azonosító számú
Előadó-művészeti tevékenység
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Bevezetés a
tánctörténetbe

Klasszikus balett
alapjai

A 10722-16. azonosító számú Előadó-művészeti tevékenység megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Betartja a munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Megfelel az előadó művészet általános és
szakmai műveltségi elvárásainak

x
x

Bemelegítő, készségfejlesztő és egyéb
kiegészítő mozgástechnikákat tartalmazó
gyakorlatokat végez

x

A klasszikus balett gyakorlatsorait: rúd, közép,
forgás és ugrás kombinációit és az adott
táncműfajnak megfelelően a spiccgyakorlatait
végzi

x

A modern és kortárs tánc technikák
tréningsorait és kombinációit végzi
Néptánc motívumokat tanul, azokat kombinálja
Színpadi tánc igényeit kielégítő koreográfiákat
ad elő
Tánctörténeti ismereteket tanul és ismereteit
alkalmazza előadó művészeti gyakorlatában
Színészi feladatokat tanul és a
szerepmegformálás során alkalmazza azokat
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismereteket
tanul és a gyakorlatban alkalmazza
Az anatómiai alapismereteit a gyakorlati munka
során megfelelően alkalmazza

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

Az adott táncműfaj és tánctechnika helyes
végrehajtásának szabályait alkalmazza, az adott
feladat szempontjait betartja

x

A táncműfaj adott lehetőségei szerint
improvizál

x

A mozgás és a zene szoros kapcsolatát ismeri,
megtartja és azt figyelembe véve gyakorlatokat
végez

x

Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
Stílusismereteit alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Az adott feladatnak megfelelő
színpadképességet ér el
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásokon

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

Szerepének megfelelően mentális kapcsolatot
tart előadótársaival
Az alkotás, előadás, befogadás folyamatának
hatásmechanizmusát ismeri és alkalmazza
Napjaink előadó művészeti eseményeit
figyelemmel kíséri

x
x
x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Az előadó művészet általános és a saját
táncműfajának megfelelő szakmai
műveltségtartalom
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
Egyéb kiegészítő mozgástechnikák
A klasszikus balett elemei, betanított
kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák elemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak motívumai,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncainak
jellemző lépései, térformái és jellemző
stílusjegyei
Általános és az adott táncműfaj tánctörténeti
ismeretei
A szerepformálás, színpadi viselkedés alapvető
szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő,
verbális és nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök komplexitásának
ismerete
Színpadi mű vagy műrészlet, amely lehet szóló
vagy kartáncosi feladat
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismeretek
Az emberi test anatómiai alapismeretei
Az adott táncműfaj technikáira épülő
koreográfiák
Az előírt feladat pontos, technikailag és
zeneileg helyes végrehajtása
Sémákat alkalmazó improvizáció, illetve új,
kreatív kombinációk, motívumok kitalálása
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok általános ismerete
Az új szakmai törekvések saját táncműfajának
megfelelő ismerete
Betanulás, gyakorlás folyamatának elsajátítása,
majd színpadképessé válás
Jelmez, kellék, díszlet igényes, rendeltetésszerű
használata
A feladatvégzésre való ráhangolódás
jelentőségének ismerete és alkalmazása
Folyamatos koordináció jelentőségének
ismerete és alkalmazása

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

Különböző táncstílusok jellemzői
Koncentrált egyéni, páros és csoportmunka
végzése
Az alkotás, előadás, befogadás folyamat
rendszerének ismerete
Előadó művészeti események aktualitásai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, azon
történő kommunikáció
Harmonikus mozgáskoordináció (testi
ügyesség)
Készség szintű mozgásutánzás és
mozgásmemória
Fejlett térérzékelés
Készség szintű ritmusérzék és a zenéhez
igazodó tempótartás
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság
Empatikus készség
Irányíthatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

13. Klasszikus balett tantárgy

680 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balett alapjai az 1-2. évfolyam rúd, közép és ugrás gyakorlatait foglalja
magába. A klasszikus balett tantárgy tanításának célja, hogy a növendék a képességek, a
készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan elsajátítsa a klasszikus balett alapjainak
mozgásanyagát, elmélyítse azt, majd a választott táncműfajnak megfelelő szinten
alkalmazni tudja.
Az eltérő nemi jelleg és a tárgy hagyományainak megfelelően e tárgyat csoportbontásban
kell tanítani.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A klasszikus balett kapcsolódik a tánctörténetbe tantárgyhoz, megalapozza a klasszikus
balett, a kortárs-, modern tánc, néptánc és színházi tánc tantárgyait, témaköreinek
ismeretét.
A közismereti tárgyak közül a történelemhez, az irodalomhoz, az ének-zenéhez, ill. a
testnevelés tantárgyakhoz kapcsolódik.
13.3.
Témakörök
13.3.1.
Klasszikus balett alapjai I.
144 óra/… óra
A helyes testtartás, az en dehors, a lábizomzat, a kartartás kidolgozása, a földön és
45fokon
A rúd- és középgyakorlatok talpon végezve.
Az ugrástechnika megalapozása
A gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és fejkísérettel tanítjuk, megalapozva ezzel a
növendékek elemi koordinációs készségét.
13.3.2.
Klasszikus balett alapjai II
144 óra/… óra
A kis és nagy pózok bevezetése rúdnál és középen
Az elemelt lábhelyzeteket középen is tanítjuk. Nehezedő egyensúlyhelyzetek és több
mozgáselemet tartalmazó lépések bevezetése
Megjelennek a két lábról egy lábra érkező ugrások.
13.3.3.
Klasszikus balett alapjainak elmélyítése I
144 óra/… óra
Az új gyakorlatok megtanításán kívül, az előzőekben elsajátított gyakorlatok
továbbfejlesztése, egy részüket féltalpon állva végeztetjük a rúdnál. A féltalpra
emelkedés kidolgozása, illetve a relevé-vel végzett gyakorlatok dinamikájának a
megismerése
A már tanult gyakorlatokat középen, pózokban is megtanítjuk. Alapvető feladat a
nagy pózok elsajátítása
A kis ugrások kidolgozása, tempójuk felgyorsítása.
13.3.4.
Klasszikus balett alapjainak elmélyítése II
124 óra/… óra
Fő szempont a Balance kidolgozása sur-le-cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal
rúdnál
Középen, elkezdjük tanítani a forgást, a Tour sur-le-cou-de-pied-et en dehors és en
dedans 1 fordulattal
Megjelennek a ¼ és ½ fordulatos ugrások.

13.3.5.
Klasszikus balett gyakorlat
124 óra/… óra
Rúdgyakorlatok:
- A már megismert pózokat összekötjük egy gyakorlaton belül.
Fondu 90 fokon
Fondu 90 fokon tombéval előre és hátra
Frappé és double frappé demi plié-relevével előre, oldalra, hátra és pózokban
Rond de jambe en l’air demi plié-relevével
Grand rond 45 fokon demi plié-relevével és demi pliében
Grand rond 90 fokon féltalpon
Relevé lent és developpé pózokban plié-relevével
Grand battement jeté lábmegtartással előre, oldalra, hátra és pózokban
Balance helyzetek féltalpon, nagy pózokban
Középgyakorlatok:
Fouetté 45 fokon talpon en dehors, en dedans
Relevé lent pózokban demi plié-relevével
Allongé pózok
Tour lent nagy pózokban és passé helyzetben
Temps lié 90fokon talpon és féltalpon.
Grand battement jeté lábmegtartással irányokban, pózokban
Tourok:
Tour sur le cou de pied II., IV. és V. pozícióból 1 tourral IV. pozíciba érkezve, en
dehors
és en dedans
Tour posé en dehors, en dedans és váltakozva
Emboité sauté en tournant diagonálban
Allegro:
Temps levé sauté I., II., IV. és V. pozícióban, changement volé
Pas emboité, emboité sauté
Egyes kis ugrásokat teljes (1) fordulattal is gyakoroltatjuk
Pas de chat olasz- és spanyol formák
Temps levé sauté 45 és 90 fokon (színpadi forma)
Pas failli
Grand assemblé előre, oldalra, hátra és pózokban
Grand temps levé sauté 90 fokon, elöl, oldalt és hátul tartott szabad lábbal, pózokban
is
Sissone fermé 90 fokon oldalra és pózokban
1Cabriole 45 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban
Tour degagé diagonálban és körben
Tour tirebouchonne középen és diagonálban, sorozatban is
Allegro:
Pas courru
Échappé battu
Entrechat quatre
Entrechat royal
Assemblé battu
Brisé

Cabriole 90 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban
Jeté entrelacé
Grand fouetté sauté
Grand jeté croisé- és effacé pózokban
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Audió és video eszközökkel felszerelt, internet hozzáféréssel rendelkező balett terem,
táncterem (tanműhely
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Az eltérő nemi jelleg és a tárgy hagyományainak megfelelően e tárgyat csoportbontásban kell
tanítani.
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

1.
2.
3.
4.
5.

egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

14. Tánctörténet tantárgy

201 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző tánctörténeti korok legfontosabb eseményeit,
szemléletét, táncainak stílusát, meghatározó alkotóinak, táncosainak életét, munkásságát.
Legyen rálátása a fejlődési folyamatokra, korszakok, alkotók egymásra hatására.
Tánctörténeti ismereteit képes legyen történeti alapismereteibe ágyazva áttekinteni,
valamint általános művészet- és zenetörténeti ismeretekkel összekapcsolni. Fejlessze a
tanuló ízlését, tánc- és színházművészet iránti érdeklődését, szeretetét, nyitottságát
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a történelem, magyar irodalom, művészet- és zenetörténet,
valamint az előadó művészeti gyakorlat tantárgyhoz.
14.3.
Témakörök
14.3.1.
A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncművészet korszakáig36 óra/… óra
Mágia és rítus az őskorban, a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
Ez az egység a tánc kezdeteiről, keletkezéséről szól, az ősi társadalmakban betöltött
funkcióiról, összművészeti jellegéről. Felöleli a munka és a tánc, illetve a mágia és a
tánc kapcsolatát, az ősi mozdulatábrázolásokat, ősi formákat, a természeti népek
tánckultúráját.
-

A tánctörténet forrásai
A tánc keletkezése, társadalmi funkciója
ősi mozdulatábrázolások
munkatáncok
tánc és mágia

Az ókori birodalmak táncélete
Az egység tartalmazza a nagy ókori civilizációkról fennmaradt, tánccal kapcsolatos
ismereteket, a tánc adott kultúrában betöltött szerepét a társadalom kontextusában.
-

India táncművészete, az indiai táncok elterjedése: hindu tánckönyvek, táncok
fajtái, mudrák.
Japán táncművészet: táncfajták, NO színház, táncos dinasztiák.
Görög táncművészet: kozmikus tánc, körtáncok, fátyoltánc, Dionüszoszünnepek, drámai táncok.
Római táncművészet: mimusok, szaturnáliák, lupercaliák, bacchanáliák,
pantomim.

Táncélet Európában a középkortól a reneszánszon át az udvari balettig
A téma felöleli a tánctörténetet a koraközépkori keresztény kultusz terjedésétől a
reneszánsz kori Itáliai táncmesterekig.
Középkor

-

A kereszténység hatása a mindennapi életre és a táncra, a tánc egyházi tilalma
pogány és barbár elemek továbbélése a keresztény kultúrában
misztérium játékok
Danse macabre
lovagi kultúra és táncformái
nemesi és paraszti táncok különválása

Reneszánsz
a reneszánsz esztétikája
ballo és balletto
maestro di ballok: Domenico Da Ferrara, Antonio Cornano, Fabritio Caroso
Az új európai táncművészet megalapozása
intermedium
commedia dell’ arte
Thoinot Arbeau: Orchésographie
A magyar táncélet a reneszánszban
Reneszánsz Magyarországon
Mátyás király és a reneszánsz
magyarországi táncfajták
14.3.2.
Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig36 óra/… óra
Udvari balett
Medici Katalin ünnepélyei
XIV. Lajos udvari balettjeinek látványvilága
XIV. Lajos, a Napkirály – táncos, mecénás
alkotók: Beauchamps, Lully, Moliére
1662. Királyi Táncakadémia
táncmesterek, táncjelírás: Rameau, Feuillet
A felvilágosodás hatása a táncművészetre, Jean-Georges Noverre cselekményes
balettje és a "Levelek..."
A felvilágosodás hatása miképp jelenik meg a táncművészetben, Noverre
munkásságán keresztül veszi végig a korszak újító törekvéseit.
-

előzmények: a tökéletes táncosok, csiszolt technika, olasz virtuozitás
Noverre élettörténete és munkássága
Noverre reformtörekvései: a cselekményes balett, dramaturgia, díszlet, jelmez,
pantomim és tánc összekapcsolása
Noverre balettje
Noverre követői
Vigano coreodrammája

A romantikus balett
A romantika mint stílusteremtő korszak
Bournonville

Spicctánc, tündérlények
A Taglionik (Filippo, Marie) és A Szilfid
Nemzeti romantika – néptánc - karaktertáncok
Fanny Elssler
Perrot, Grisi és a Giselle
Carlo Blasis és a táncpedagógia
a késő romantika - Saint-Léon és a Coppélia

-

A magyar táncélet az Operaház megnyitáság
A XVIII. századi magyar táncélet
Eszterházy esték
paraszti táncfolklór
Iskolai színjátszás
Az első magyar „balétek”
Reformkor
reformkori táncos generáció, első hivatásos táncosok
Saáry Fanny, Aranyváry Emilia – az első magyar prímabalerinák
Az Operaház kezdete
14.3.3.
A romantika másodvirágzásától az újítókig
36 óra/… óra
A balett klasszicizálódása Oroszországban
A téma felöleli a nagy romantikus baletteket a koreográfusaitól, sztárbalerináitól a
letisztult klasszikáig, Marius Petipa munkásságáig és az orosz klasszikus balettig.
Orosz klasszika
- Perrot, Saint-Léon, Blasis Oroszországban
- Petipa balettjei
- Csajkovszkij zenéje
- Orosz balettcsillagok, klasszikus virtuozitás
Gyagilev és az Orosz Balett
Újítások a balett formanyelvén belül. A társművészetek és a táncművészet
kapcsolata Szergej Gyagilev munkásságán keresztül.
-

Gyagilev személyisége, kulturális szerepe
Új orosz művészet, új balettstílus
Orosz szezonok Párizsban
Fokin alkotói újításai
Sztravinszkij szerepe
Kapcsolat az avantgarddal
Komplex előadás
Nizsinszkij – a mozdulat új lehetőségei
Gyagilev hagyatéka

George Balanchine és a neoklasszikus balett

-

Balanchine élete és pályafutása
Fontosabb művei
a klasszikustól a neoklasszikusig
a szimfonikus balett fogalma

Az újítók megjelenése a táncművészetben
A témakör a földrajzilag egymástól elkülönült, vagy éppen egymással szoros okokozati összefüggésben álló újító törekvéseket veszi sorra, koreográfusok, táncosok
alkotói munkásságán keresztül.
A moderntánc kialakulása Amerikában
- Isadora Duncan
- Martha Graham
- José Limón
Új színpadi törekvések Európában
- Emile-Jacques Dalcroze
- Laban Rudolf
- Kurt Jooss
Magyar mozdulatművészet kialakulása
- Madzsar Alice
- Dienes Valéria
- Szentpál Olga
14.3.4.
A XX. század első felének táncélete
31 óra/… óra
Néptánc mozgalmak és hivatásos néptánc együttesek Magyarországon
A témakör sorra veszi a hazai néptánc-élet amatőr és professzionális színtereit,
bemutatja a hivatásos néptánc együtteseket, és a néptánc mozgalom jelentőségét.
Néptánc, mint a színpadi táncok forrása
Néptáncok az Operaház színpadán
Együttesek:
Néphadsereg Központi Művészegyüttese
Magyar Állami Népi Együttes
Szakszervezetek Országos Tanácsának Központi Művészegyüttese
Duna Művészegyüttes
Koreográfusok:
Molnár István
Rábai Miklós
Néptánc mozgalmak:
Gyöngyösbokréta
Az operaház és a vidéki magyar balett együttesek története,

A témakör a magyar hivatásos balett együttesek történetét, koreográfusainak,
táncosainak munkásságát öleli fel, bemutatja a hazai táncélet fejlődését.
Operaház
Az Operaház megnyitása
Luigi Mazzantini
Nicola Guerra
Külföldi művészek vendégjátéka (Orosz Balett, Isadora Duncan)
Otto Zöbisch
Brada Ede
Jan Cieplinski
Nádasi Ferenc
Harangozó Gyula
Seregi László
Lőrinc György balettigazgatósága
Az Operaház napjainkban
Szegedi Balett
Lőrinc György
Imre Zoltán
Szegedi Kortárs Balett
Juronics Tamás
14.3.5.
Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a XX. század második
felében
31 óra/… óra
A témakör áttekinti a XX. század legjelentősebb együtteseit, koreográfusait mind
hazai mind nemzetközi viszonylatban, Európában és a tengerentúlon is. A témakörön
belül a szakanyag a helyi sajátosságoknak megfelelően szabadon alakítható.
Pécsi Balett
Az együttes létrejöttének háttere
Az együttes alkotói szemlélete
Eck Imre
Alapító tagok
Győri Balett
Az együttes létrejöttének háttere, alapító tagok
Markó Iván
Korszakok
Koreográfiák
Vendégkoreográfusok
ExperiDance
Román Sándor
Ezeregyév
Kiemelkedő néptánc alkotók
Tímár Sándor
Kricskovics Antal
Novák Ferenc
Szigeti Károly

Györgyfalvai Katalin
Foltin Jolán
Diószegi László
Zsuráfszki Zoltán

-

Néptánc mozgalom:
Táncház mozgalom
14.3.6.
A vizsgatevékenység előkészítése
31 óra/… óra
E témakör egyrészt ismétli és rendszerezi az eddig megszerzett tánctörténeti
ismereteket, másrészt vizsgahelyzet szimulációval mentálisan is felkészíti a
növedékeket a vizsgatevékenységre témakör részletes kifejtése.
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Projektorral, számítógéppel, internettel, szakkönyvekkel felszerelt szaktanterem.
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Szakmánkénti csoportbontással, egyéni és páros, csoport, ill. frontális osztálymunka.
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

1.
2.
3.
4.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x
x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
közvetlen irányítással

x

x
x

A
11888-16 azonosító számú
Előadó-művészeti alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Előadó-művészeti
előadás gyakorlat

Előadó-művészettörténet
(artistaművészet,
színművészet,
táncművészet és
Előadó-művészeti
zeneművészet)
program-és
projektszervezés
gyakorlata

A 11888-16 azonosító számú Előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb
korszakainak ismérvei, meghatározó műveinek
ismerete
Az adott előadó-művészeti ág meghatározó
alkotóinak és előadóinak ismerete
Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai,
stílusai alapvető jellemzőinek ismerete
Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos
ismeretek elhelyezése a történelemi, az
irodalomi, a művészettörténeti korszakokban

x

x

x

x

x

x

x

x

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj
legjellegzetesebb rendezvény helyszíneinek, az
előadás, rendezvény szervezéséhez
nélkülözhetetlen alapvető technikai feltételek
ismerete

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet,
színművészet, táncművészet és zeneművészet)
korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok
Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb
alkotóinak életműve
Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb
előadóinak életműve
Az adott előadó-művészeti ág és műfaj
meghatározó alkotásai
Az adott előadó-művészeti ág előadásainak
legjellemzőbb helyszínei
Az előadó-művészeti rendezvények alapvető
technikai feltételei

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Figyelem
x
Pontosság
Rugalmasság
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
x
Nyitott hozzáállás
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Emlékezőképesség
x
Figyelem-összpontosítás
x
Kontroll (ellenőrző képesség)
x

x
x

x
x
x

15. Előadó-művészet történet
zeneművészet9 tantárgy

(artistaművészet,

színművészet,

táncművészet és
139 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és
előadóit és ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és
stílusjegyeinek sajátosságait.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadóművészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadóművészet fejlődési folyamatára.
15.3.
Témakörök
15.3.1.
Előadó- művészeti történeti ismeretek
47 óra/… óra
A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti
korszakról korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb
történeteit, eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely
soha nem választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy
mű kulturális jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját
korunkig is elérő hatásait. Műveket összefüggésükben is bemutat.
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a
klasszikus modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok
előadó-művészetére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a diák
történelmi, eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik.
Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-művészetben is bőséggel lehet találni
olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-művészeti ág története
tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására
törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével a
diákok aktívan nem találkoznak.
15.3.2.
Műelemzés
46 óra/… óra
Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a
mű keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első
fogadtatásától elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a
legaprólékosabb stílus és forma elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű
jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a diák számára. A
megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet bármely
diák a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.
15.3.3.
Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása
46 óra/… óra
Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az
adott előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és
hangfelvételeinek megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy

oktatásának. Ennek a tanulási formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a
történelmi korokra jellemző kultúra élményvilágát. Ennek segítségével tud
tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében és ennek segítségével tudja
majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. Enélkül a
műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új
világot a diákok ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot
ébreszt valamennyi leendő előadóban.
15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
képfelvétel megtekintése
zenehallgatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre

2.4.
2.5.
3.
3.1.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról

x
x

x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
16. Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy

54 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet
és zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok
legfontosabb sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti
előadások legalapvetőbb technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott
rendezvény forgatókönyvének elkészítésére.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai
tárgyakhoz.
16.3.
Témakörök
16.3.1.
Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei
27 óra/… óra
Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A
helyszín sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások
legfontosabb különbségeinek ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a
közönség és az előadók elhelyezkedésének eseteire.
16.3.2.
Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei
27 óra/… óra
Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek
sajátosságai. Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések
ismerete: így a hang, a világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége.
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
szemléltetés
helyszíni látogatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
17. Előadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy

54 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

17.1.
A tantárgy tanításának célja
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel
módon folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak
egyben. A tantárgy célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok
elméletoktatásához, az adott korszak produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá
váljanak a diákok által létrehozott produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei
darabok, artista előadások formájában.
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri
a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt
szervezése c. modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán.

17.3.
Témakörök
17.3.1.
Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata
40 óra/… óra
Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos
előadása.
-

a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése
stílusjegyek ismerete
előadásmód
technikai feltételek

17.3.2.
Forgatókönyv készítés gyakorlat
14 óra/… óra
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése.
-

az előadás stílusának, jellegének meghatározása
az előadás célközönségének felmérése
piackutatás
marketing
pályázatok felkutatása
humán erőforrások felmérése
technikai igények felmérése
technikai adottságok felmérése
költségvetés tervezése
a program lebonyolítása

17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Tematikus kutatás
interneten

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Számítógép

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Információk önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x
x
x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11887-16 azonosító számú
Kulturális program és projekt szervezése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb
szervezetekkel
Kampányokat szervez

x

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi,
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi követelményeket
Közreműködik projektpályázatok elkészítésében

x

x

Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt
szervezetének kialakításához

x

x

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a
partneri kapcsolattartás menetének és a
jelentéskészítés rendjének megalkotásában

x

x

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli,
nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat,
kezeli a projektre vonatkozó elektronikus
pályázati rendszert

x

x

Részt vesz a projekt terv szerinti
megvalósításában, különös tekintettel az idő- és
költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék
minőségi jellemzőire

x

x

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló
tevékenységek kivitelezését, illetve a
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat

x

x

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az
előrehaladás nyomon követésében a tervtől való
eltérés vizsgálatában

x

x

Közreműködik a projekt lezárásában, a
projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység
dokumentálásában

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A rendezvények típusai
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei
Szervezők és közreműködők, koordináció
Rendezvény költségvetési terve
Rendezvény forgatókönyve
Közönségkapcsolati feladatok

Rendezvényszervezés
gyakorlata

Rendezvényszervezés

Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata

A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai
Rendezvény értékelése
Kampányszervezés
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv
Projekt és projektszervezet
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram,
hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés,
erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs
és minőségterv, monitoring és kontrollterv
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-,
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs
menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
x
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
x
Jelentéskészítés
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Pontosság
x
Rugalmasság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
x
Kreativitás, ötletgazdagság

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

18. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen
közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és
mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje
meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat.
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nem kapcsolódik, alapozó tárgy.
18.3.
Témakörök
18.3.1.
A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment
- A projekt és jellemzői
- Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)
- Projekt és projektszervezet
- Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai
- Információgyűjtés
- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata

5 óra/… óra

18.3.2.
Programozás, azonosítás, tervezés
13 óra/… óra
- Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások
- Igényfelmérés, megvalósíthatóság
- Projekttermék/Output, a projekt definiálása
- Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és
minőségterv, monitoring és kontrollterv
- „Kritikus út”
- Projektdokumentumok
- Tervlezárás és kockázatelemzés
- Projekttervek jóváhagyása
- Nyilvántartás
18.3.3.
Megvalósítás és kontroll
13 óra/… óra
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment)
- Projekt monitoring
- Nyomon követési eljárások
- Beavatkozások meghatározása
- Szállítók és közbeszerzés
- Szerződéskötés
- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
- Információgyűjtés
18.3.4.
Értékelés és zárás
- Nyomon követési eljárások

5 óra/… óra

-

Eltérések elemzése
Projekttervezési és
jelentéskészítés

menedzsment

dokumentumok,

formanyomtatványok,

18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, csoportszoba, számítógép terem
18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

2.1.

Írásos elemzések készítése

x

x

2.2.

Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében

x

x

x

x

x

x

x

x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

3.1.

rajz értelmezése

x

x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

3.2.
3.3.
3.4.

rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

x
x
x

x
x
x

3.5.

rajz elemzés, hibakeresés

x

x

3.6.
4.

rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében

4.1.

Esetleírás készítése

2.3.
2.4.
2.5.
3.

4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet
Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
x
x
x
x

x

x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
19. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

19.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással
összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati
rendszert.

19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy
során elsajátított kompetenciákra.
19.3.
Témakörök
19.3.1.
A projektmunka gyakorlata
22 óra/… óra
- Az igényfelmérés módszerei
- A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
- Projekttervezés
- Célkitűzés (célfa, problémafa)
- Tevékenységdiagram
- Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix
- Időrendi ütemezés (Gantt)
- Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés)
- Kommunikációs és minőségterv
- Monitoring és kontrollterv dokumentumai
- „Kritikus út” kiszámítása
- Kockázatelemzés módszerei
- Nyilvántartás
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment) dokumentumai
- Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata
- Szerződéskötés mintadokumentumai
- Információgyűjtés és rendszerezés
19.3.2.
A projektet támogató szoftverek használata
7 óra/… óra
- A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
- Elektronikus pályázati rendszer használat
19.3.3.
Pályázatírás
- Hazai és uniós pályázatok rendszere
- Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai
- A pályázatírás módszertana

7 óra/… óra

19.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, csoportszoba, számítógépes terem
19.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

1.

magyarázat

x

2.

kiselőadás

x

3.
4.

megbeszélés
vita

x

5.

szemléltetés

6.

projekt

x

7.

kooperatív tanulás

x

8.

szimuláció

x

9.

szerepjáték

x

10.

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x
x
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

x

x

x

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

számítógép, internet,
szoftverek

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre

2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, nyomtató,
internet

Számítógép, nyomtató

Számítógép, nyomtató,
fénymásoló

2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
20. Rendezvényszervezés tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

20.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit,
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak
képessé rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a
marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
20.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és
projektmenedzsment tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra
épül.
20.3.
Témakörök
20.3.1.
Rendezvénytípusok és feltételek
9 óra/… óra
- A rendezvények típusai
- A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai

-

A rendezvények tárgyi feltételei
Munkamegosztás és koordináció
közreműködők)
Konfliktuskezelői technikák

a

rendezvényszervezésben

5 óra/… óra

20.3.2.
Jogi alapok
A rendezvényszervezés jogi alapjai:
-

(szervezők,

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai

20.3.3.
Rendezvényi költségvetés készítés
- Rendezvények tervezése
- Költségvetés készítése
- A forgatókönyv részei
- Megvalósítás és értékelés

13 óra/… óra

20.3.4.
Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció
9 óra/… óra
- A közönségkapcsolati munka alapjai
- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció
- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv
- Kampányszervezés
- Közösségi média
20.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, számítógép terem
20.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

x

csoport

osztály
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet
számítógép, projektor,
internet

x
x
x
x

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Számítógép, nyomtató
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x

6.2.

Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
21. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy

31 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

21.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait,
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
21.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül,
valamint a rendezvényszervezés ismereteire.
21.3.
Témakörök
21.3.1.
Forgatókönyvírás
13 óra/… óra
- Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése.
- A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés)
- Táblázatkészítés
21.3.2.
Költségvetés készítése
- A rendezvény tervezése, forrásai
- Költségvetés készítése gyakorlatban

6 óra/… óra

21.3.3.
Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata
12 óra/… óra
- A közönségkapcsolati munka módszerei
- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata
- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése
- Kampányszervezés gyakorlata
- Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában
21.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, számítógép terem, gyakorlati helyszín
21.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x

x
x

x
x
x
x
x

osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x

4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

