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 1.  A Nevelési Program 
 

 

1.1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, célja 

 

"Én részemről egész életemben minden téren, mindenkor és minden módon egy célt fogok 

szolgálni: a magyar nemzet és magyar haza javát." 

                                                                                                              Bartók Béla 

 

Névadónk a nagy magyar zeneszerző, Bartók Béla példája, teremtő szelleme, életműve kötelez 

bennünket, és segíti az iskolát eddigi irányvonalának folytatásában, szellemiségének 

védelmében és pedagógiai tervének meghatározásában. 

 

Iskolánk, Észak-Magyarország egyetlen zene- és táncművészeti szakképző intézménye. 

A miskolci zenei oktatás hagyományaira és jogelőd intézményeinek alkotó munkájára alapozva 

1967-ben indította első évfolyamát.  

 

Lehetőséget adunk a régiónkban élő fiataloknak és az ország bármely részéről itt tanulni 

kívánóknak, hogy tehetségüket kibontakoztathassák iskolánkban. 

 

Intézményünk jelenlegi iskolatípusában életképességének és hatékonyságának biztosítéka a két 

síkon mozgó tanári kar minőségi összmunkája.  

 

A tantestületünkre komoly felelősség hárul, mert abban az életkorban kerülnek iskolánkba a 

tehetséges, az átlagosnál érzékenyebb, zenei- és táncos pályára készülő diákok, amikor 

erkölcsi érzékük, a közösség iránti felelősségük, magyar tudatuk, a tudás iránti vágyuk, 
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igényük, a zenei- és táncos pályáról, a művészi hivatásról alkotott képük életre szólóan 

befolyásolható, formálható. 

Az iskola tanárainak mind emberileg, mind szakmailag meg kell felelniük ennek a nagy 

felelősségnek. A növendékekkel történő egyéni és a kis létszámú csoportos foglalkozás, az 

oldott jó kapcsolat, nagy és döntő teret ad a személyes hatásnak, példamutatásnak. 

 

A tanár erkölcsi tisztasága, hivatástudata, a magyar szellemi értékekhez való hűsége, 

európaisága, olyan elengedhetetlen követelmény ebben a középiskolában, amelyet a 

legkiválóbb szakmai felvértezettség sem pótolhat.  

 

Ebben az intézetben olyan tanárokat alkalmazunk, akikben az erkölcs és szellem tisztasága, 

szakmai tudás, kultúra és az elhivatottság osztatlanul van meg. 

 

A jelenlegi tanári karral olyan pedagógiai programot tudunk megfogalmazni és megvalósítani, 

amely biztosítja nagy múltú iskolánk történelmi értékű hagyományainak, a magyar zene- és 

táncművészet és zene- és táncpedagógia sajátos eredményeinek védelmét, a korszerű hazai és 

európai elvárásoknak megfelelően. 

 

Célunk olyan szellemi és középfokú szakmai felkészültséget, általános műveltséget adni a 

tanulóknak, amely szükséges a felsőfokú zenei- és táncos intézményekbe való továbblépéshez, a 

zenei- és táncos művelődés és a kultúra különböző területein való eredményes helytálláshoz. 

Ennek érdekében ez a nevelési terv jelöli ki azokat a pedagógiai módozatokat, amelyek 

megteremtik a tanulók számára a tehetség és egyéniség egy szabad iskolai légkörben való 

kibontakozását, a mindig aktuálisan meghatározott tudás és ismeretanyag szintjének elérését 

az önálló gondolkodás és a zenei- és táncos pálya erkölcsi feltételeinek biztosítását.  
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A szakmailag jól felkészült nevelőtestület az eddigi hagyományokra is építve úgy dolgozik, a 

tanulókkal közösen olyan programot valósít meg, amely egyéni arculatú iskolát teremtett 

Miskolcon. 

 

Pedagógiai programunkat úgy állítottuk össze, hogy a tanulók, a szülők igényeit, iskolánkkal 

szemben támasztott elvárásaikat és hagyományainkat úgy ötvözzük, hogy az új magasabb 

követelményrendszernek megfelelően, eredményesen folytassuk nevelő-oktató munkánkat. 

 

A nevelőtestületünk munkája eredményeként diákjaink iskolánkban folytatott tanulmányaik 

után megállják helyüket a felsőoktatási intézményekben, a munkahelyeken, az élet minden 

területén. Igyekszünk olyan hatást gyakorolni tanulóinkra, hogy ez számukra is természetes 

igénnyé váljon, és elsőszámú partnereink legyenek a nevelésben és oktatásban. 

 

Olyan közösségbe várjuk őket, ahol fontos jövőjük megalapozása, ahol gyarapodnak 

értelemben, tudásban, gazdagodnak érzelmileg, ahol jól érzik magukat a felnőtté válásuk 

legmeghatározóbb időszakában. 

 

Kívánjuk, hogy az iskolánkban eltöltött évekre, az itt megszerzett tudásra, a segítőkész tanár-

diák kapcsolatra, szívesen emlékezzenek vissza, hogy az élmények hatása egy életre szóljon. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Az iskola alaptevékenysége (az Alapító okiratban meghatározottak alapján) 
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A Pedagógiai program elkészítését kötelező erővel az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról (az 

1993. évi LXXIX. Törvény módosítása) írta elő az iskolánknak.  

 

A kormány 130/1995. X. 26. számú rendeletével elfogadta a Nemzeti Alaptantervet, amelyet a Helyi 

tanterv alapjának kell tekinteni.  

 

Az oktatási törvény 1999-es módosítása valamint a kerettantervi rendelet véglegesítette a pedagógiai 

program tartalmi előírásait.  

 

Iskolánk szakmai működését meghatározza az 1993. évi LXXVI. Törvény a szakképzéséről, valamint az 

ehhez kapcsolódó rendeletek.  

 

1997-ben hagyta jóvá Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Fejlesztési Tervet, 

Miskolc oktatási koncepcióját, amely intézményeinek feladatát szabályozza.  

Az iskola Pedagógiai programját a fenti törvények, rendeletek figyelembevételével, 31 éves 

tapasztalatunkra, hagyományainkra építve készítettük el. (A figyelembe vett és felhasznált legfontosabb 

jogszabályok jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.) 

 

A 2001. május 28-án kelt Pedagógiai Programunkat, a törvényi változásokat követve jelen (2004. 

május 21-én elfogadott), módosított formában véglegesítjük. 

 

   Összegezve: 

 

    A pedagógiai program megírása - illetve felülvizsgálata – során a következő jogszabályokat 

használtuk fel: 

 

 -az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és ennek módosításai 

       az 1995.évi CXXI törvény ,  

       az 1996. évi LXII. törvény és  

       az 1999. évi LXVII. törvény 

 -az 1993. évi LXXVI törvény a szakképzésről 

 a130/1995.(X. 26.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról  

       és ennek módosításai: 5/1998.(II. 8.) MKM rendelet, a 16/1998.(IV. 8.) MKM rendelet, 

valamint a 63/2000.(V. 5.) Kormányrendelet 

 a 28/2000.(IX. 21.) OM. rendelet a kerettantervek kiadásáról 
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 a 2/2000.(I. 31.) OM. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993.(XII. 30.) MüM. 

rendelet módosításáról 

 a 11/1994.(VI. 8.) MKM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 a 277/1997.(XII. 22.) Korm. rendelet a továbbképzésekről különös tekintette annak 

185/1999.(XII. 13.) Korm. rendelettel történt módosítására. 

 40/2002. (V. 24.) OM. rendelet a vizsgatárgyak részletes követelményéről 

 243/2003. (XII. 17.) Kormány rendelet a kerettanterv kötelező bevezetéséről 

   

  Helyi szintű dokumentumok közül nélkülözhetetlen: 

  

az alapító okirat, a költségvetés, munkaterv, a fenntartó fejlesztési terve esetleg oktatásfejlesztési 

koncepciója, a tanulók nyilvántartása, az OSA éves statisztikai jelentése, tantárgyfelosztás, a 

nevelőtestület adatai, az iskolában működő vagy azzal szoros kapcsolatban lévő szervezetek 

dokumentumai (pl. iskolaszék, diákönkormányzat, munkaközösségek, közalkalmazotti tanács, 

szakszervezetek, alapítvány….stb.) az iskola által elfogadott „egységes nevelési eljárások” 

dokumentuma, a házirend, a szervezeti és működési szabályzat, a belső ellenőrzés dokumentumai, a 

település adatai. 

 

 

Nevelő-oktató munkánk során biztosítjuk tanulóink számára az Alkotmányban, a nemzetközi 

konvenciókban, a közoktatási törvényben deklarált jogok érvényesítését:  

- a művelődéshez való jogot esélyegyenlőség alapján 

- a világnézetileg semleges nevelés és oktatás 

- a lelkiismereti- és vallásszabadságot 

- a gyermeki jogok tiszteletben tartását 

- a korszerű tudás közvetítését 

- az alapvető erkölcsi ismeretek átadását 

 

Iskolánkban az oktatás magyar nyelven folyik.  
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1.2.1. Oktatási rendszerünk 

 

Zene- és táncművészeti oktatásunk több évtizedes hagyományokra épül: 

A jogelőd zeneoktatási intézmények munkájára alapozva iskolatípusunk az 1966/67-es tanévben 

indította első évfolyamát. Ez időtől kezdve a közismeretei képzés is iskolánkon belül folyik, segítve a 

szakképzés elsődlegességét. 

 

A szakmai egyéni képzés alapvető feladatai mellett a kamara és nagyobb együttesekben való 

közreműködés is segíti közösségteremtő munkánkat. 

 

Az egyéni zenei- és táncos foglalkozásokhoz szakembereink egyéni programot készítenek a tanulók 

adottságai, fejlődési üteme alapján. 

 

Növendékeink rendszeresen részt vesznek az országos zenei, táncos és közismereti tanulmányi 

versenyeken, valamint együtteseink által nemzetközi fesztiválokon és versenyeken öregbítik iskolánk, 

városunk, régiónk hírnevét. 

 

1.2.2. Alapító okirat 

 

Iskolánk alapító okiratát a fenntartó – Miskolci Tankerületi Központ beterjesztése alapján az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma hagyta jóvá.  (2. számú melléklet) 

 

A Zenepalota ifjú zenészeiért Alapítványt működtetünk. 

Cégbírósági bejegyzés: 3. Pk. 756/1994/7. 

 

Nevelőmunkánk támogatására az (1987/88-os tanévben) Diákönkormányzat alakult. 

 

Az iskolai sportmunkát a Diáksportkörünk koordinálja. 
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1.2.3. Képzési szintek 

 

Nappali tagozat: ahol a közismeretei, zenei- és táncos képzés egymással párhuzamosan, vagy 

eltérő ütemezéssel folyhat, középiskolai keretek között.  

 

Szakmai tagozat: ahol csak zenei- és táncos képzésben részesül a tanuló. 

 

Vendég tanuló: lehetőség van a vendégtanulói státuszra annak a 18éven aluli középiskolásnak, 

aki a közismereti tanulmányait másik középiskolában folytatja, de a zene- és tánc szakképesítést 

nálunk szerzi. A képzés a 11. évfolyam után alaptandíj köteles.  

 

Felkészítésünk célja: az érettségi vizsga és a szakmai képesítő vizsga anyagának elsajátíttatása, s a 

megszerzett tudásfedezettel elsősorban szakirányú, de bármely felsőoktatásra való felkészítés. 

 

A tanulók részére igény szerint kollégiumi elhelyezést szervezünk meg. Növendékeink a Teleki 

tehetséggondozó-, a Központi Leány-, a Petőfi-, és a Karacs Teréz Kollégiumokban vannak elhelyezve. 

 

Beiskolázási körzetünk alapvetően Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár, Hajdú-

Bihar és Nógrád megyék, de az ország más területeiről is felveszünk növendékeket.  

 

Tanulóink szociális háttere változatos képet mutat, a szülők összetétele foglalkozási, műveltségi szint és 

korosztály tekintetében igen heterogén.  

A magasan kvalifikált, jómódú családok gyermekei mellett nagyobb számban fordulnak elő nehéz 

körülmények között élő családok gyermekei.  
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1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Iskolánkban a zenei- és táncos tehetségek kiválasztása, kibontakoztatása, a felsőfokú tanulmányokra 

való felkészítése fogalmazódik meg egyik alapvető célként. Ezért a tehetséggondozás nálunk az 

alaptevékenység egésze során jelen van. Elemei szervesen beépültek a tantervek elvi célkitűzései és 

gyakorlati feladatainak megvalósításába.  

   Az iskola céljai és a korosztály sajátosságai figyelembevétele alapján a sokoldalúan művelt, nyitott, 

szakmailag jól képzett zenésszé, majdan zenetanárrá, zeneművésszé, tánctanárrá, táncművésszé válás 

folyamatát kell megterveznünk és figyelemmel irányítanunk. E folyamatban kapjon külön hangsúlyt az 

önálló munkára, célirányos tevékenységre szoktatás.  

Fontos az önálló ítéletalkotásra nevelés, mely pillére az önértékelésnek és a közösségben való 

eredményes működésnek.  

A beiskolázásnál feltételezett zenei- és táncos, művészeti irányú motiváció erősítésével a kitartó, 

szorgalmas, céltudatos, távoli célokat is megfogalmazó tevékenységet kell segítenünk.  

 A zene- és tánctanulás szinte minden mozzanata egyensúlyt feltételez az egyéni és közösségi érdekek 

érvényesítésében.  

Az alkalmazkodni tudás, az önként vállalt fegyelem esetenként áldozatvállalás feltétele a közösséggel 

való gyümölcsöző együttműködésnek. Fontos feladatunk az egészséges életmód kialakítására való 

nevelés.  

 

 

1.3.1 Képességek szűrése, kiválasztás 

 

Iskolánkban a tanulók többsége a zene- és tánctanulás iránti vonzódása, eddigi eredményei és 

pályaalkalmassága révén nyert felvételt.  
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Nemcsak a felvételi (előfelvételi) meghallgatások során, de a különböző korosztályos versenyeken 

(amelyeknek sok esetben kezdeményezői-lebonyolítói vagyunk), a zeneiskolák szakmai munkájának 

figyelemmel kísérése közben, zenei- és táncos kurzusok, zenei- és táncos táborok, szakmai 

rendezvények, nyílt napok, formális és informális csatornák adnak lehetőséget arra, hogy az 

intézményünkbe való jelentkezés előtt már kiszűrjük, figyeljük, nyomonkövessük a kimagasló 

képességgel rendelkezőket.  

A többséget viszont csak a felvételi (előfelvételi) meghallgatáson ismerhetjük meg. (A középiskolai 

felvételi eljárás korlátozása a művészeti jellegű iskolákban értelmezhetetlen.) 

A felvételi meghallgatás és írásbeli során a tanuló adottságainak, képességeinek és előképzettségének 

szűrése alapján választjuk ki a legtehetségesebbeket.  

 

 

 

1.4. A tehetséggondozás, képesség kibontakoztatást segítő tevékenység 

 

Az iskolába (felvételi útján) bekerült tanulók egyéni és kiscsoportos zene- és táncóráikon a művész-

tanár folyamatos kontrollja alatt teljesítik az előírt követelményeket. Tanszaki megbeszélések, 

értekezletek, nagyobb szakmai fórumok, óralátogatások, zenei- és táncos kurzusok, egyéni 

meghallgatások, szakmai versenyek, vizsgaelőadások, koncertszerű fellépések… stb. során a tanuló 

fejlődése folyamatos kontroll alatt van. 

A zenei- és táncos órák, foglalkozások egyéni jellege, lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók, külön-

külön kidolgozott, egyéni program alapján eltérő ütemezéssel „testreszabottan” teljesítsék a 

követelményeket.  

 

 

1.4.1 A más irányú képességek kibontakoztatása 

 

A nemcsak zenei- és táncos képességekkel, érdeklődéssel bíró tanulók fejlődését, kibontakozását 

tanórán kívüli nevelői, szaktanári gondozással segítjük. Támogatjuk versenyeken, pályázatokon való 

részvételüket, szorgalmazzuk a diák önképző körök tevékenységének folyamatossá tételét.  
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A sokoldalúan tehetséges tanuló (nemcsak zenei- és táncos), más irányú fejlesztésének kérdése ill. a 

zenei- és táncos fejlődésben megtorpant, vagy a továbbfejlődésre képtelen tanulók más szakirányú 

fejlesztésre való átállítása szintén programunk részét képezi.  

 

A különösen tehetséges tanulók részére lehetővé tesszük, hogy egyszerre több zenei- és táncos szakon 

is tanulhassanak. Így általában az elmélet- és valamilyen hangszeres szak, orgona és egyházzenei szak, 

zongora és egyéb hangszeres szak, magánének és elmélet szakpárosítások fordulnak elő a 

leggyakrabban. 

 

A fenti tevékenységek rendszeresen ismétlődő, tervezhető részére tanóra-keretet biztosítunk. 

 

Órakeretet biztosítunk a zenei (hangszeres) képzést kiegészítő úgynevezett: kötelező tárgyakban 

(szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, népzene… stb.) előképzési hiányokkal, lemaradással küzdő 

tanulók felzárkóztatására is.  

 

 

A közismereti tárgyak tanulása során mutatott kimagasló képességeket is igyekszünk továbbfejleszteni 

(természetesen a zenei- és táncos képzés elsődlegességét szem ellőtt tartva). Elsősorban a humán 

tárgyakban (nyelvek, irodalom, történelem…), de a reáltárgyak iránt is (matematika, hangtan) 

mutatkozik néhány tanulónál, az átlagnál jóval nagyobb fogékonyság. A rendszeresen lebonyolított 

„házi versenyeken”, a szaktanári munka során kiszűrt tanulók fejlesztése, gondozása tanórán kívüli 

időben történik. (Gyakran a szervezeti és pénzügyi háttért nélkülözve, megoldatlanul, a pedagógus 

hivatásszeretetére apellálva. Hiszen erre a tevékenységre külön forrás a költségvetésünk nem biztosít.) 

 

A zenei- és táncos képzés során tartós visszaesést, a képességek hiányát mutató vagy valamilyen 

adottság negatív megváltozása (fejlődés során, baleset miatt… stb.) a más irányú fejlesztést követeli 

meg. Általában igyekszünk ezeket a tanulókat is „megtartani” az iskolán belül, úgy hogy az eddigi 

zenei- és táncos terhelést folyamatosan csökkentve, helyette más (közismereti) tárgyak követelményeit 
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növeljük meg pl. nyelvvizsga letétele, választott tárgyak érettségire, felvételire való felkészítéssel, 

előkészítve egy másik pályára való átállítást.  

 

 

 

1.5. Az iskola beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő 

programja a következő területek figyelembevételével működik:  

 

- A beilleszkedési problémák, tanulási nehézségek, hátrányok kompenzálása, leküzdése 

- A szociális hátrányok okozta problémák kezelése 

- Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 

 

 

 

 

1.5.1. A beilleszkedési problémák, tanulási nehézségek, hátrányok kompenzálása, 

leküzdése 

 

Az iskolánkba felvételi meghallgatás után kerülnek be növendékeink.  

Az eljárás során nemcsak adottságaikat, képességeiket, de személyiségüket, irányultságukat… stb. is 

vizsgáljuk. Az iskola speciális képzési területéből adódóan, tehát csak a jelentkezőkből „válogatott” 

növendéki összetétel jellemzi iskolánkat. Mindez azt jelenti, hogy nálunk nem fordulnak elő – a többi 

középiskolára egyre inkább jellemző- szélsőséges tanulási beilleszkedési problémák.  

A beilleszkedési, magatartási problémák elsősorban abból adódnak, hogy a tanulók többsége most 

először „kerül el a szülői háztól”. (tanulóink 70 %-a nem miskolci) A szülői felügyelet hiánya, az új 

környezeti hatások (esetleg falu-nagyváros) mind forrásai a beilleszkedési, magatartási zavaroknak. 

Az egyéni beszélgetések, a szülőkkel, a volt iskolával, kollégiumokkal kialakított szoros kapcsolataink 

lehetővé teszik:  
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- a prevenciós technikák alkalmazásával a magatartásproblémák kialakulásának elkerülését 

illetve a minimális kockázati tényezőre való szorítását. 

- A gyors és szakszerű problémamegoldást, a már kialakult negatív tendenciák visszafordítását. 

 

 

A tanulási nehézségek ill. a tanulási problémák leggyakoribb területei:  

 

- a megnövekedett követelményeknek a rossz tanulási módszer, helytelen napirend, a 

rendszeresség hiánya vagy hiányos tudásalap miatt nem képes a tanuló megfelelni. Ezeket a 

problémákat a már kialakult pedagógiai módszerekkel viszonylag könnyen tudjuk felfedezni, 

kezelni.  

- Fizikális, mentális változások miatt kialakult tartós visszaesés, a képességek fejlődésének 

hosszú ideig tartó vagy végleges visszaesése. E elsősorban a hangszeres játékhoz való 

adottságok megváltozását érintő terület. A legsúlyosabb következménye e változásoknak az 

lehet, ha megállapítjuk az alkalmatlanságot a hangszer további tanulásához. Ez sokszor súlyos 

lelki megrázkódtatásokkal járó, nagyon lassan kezelhető, nagy figyelmet követelő nevelés 

probléma. A más pályára állítás, az újabb kézségek és képességek kialakítása és 

kibontakoztatása elsősorban a sokoldalúan képzett, szilárd és több területet átfogó 

tudásalappal rendelkező tanulóknál oldható meg zökkenőmentesen.  

 

1.5.2. A szociális hátrányok okozta problémák kezelése 

 

Az iskolákra – e terelte kezelése kapcsán – túlságosan nagy, a realitásokat teljes mértékben nélkülöző 

társadalmi elvárások nehezednek. A gazdasági, egzisztenciális… stb. különbségekre épülő 

társadalomban nem lehet elvárni, hogy az iskolák, mint a szociális különbségeket teljes mértékben 

kompenzáló „szigetek” működjenek. A tendencia – sajnos- az, hogy a gazdasági előnyben lévő 

családok gazdagabb „tanulási környezetet” tudnak teremteni gyermekeik számára. Ezeket a 

különbségeket az iskola érzékeli, de kisimítani, kompenzálni nem képes.  

 

A feltárt, felmerülő szociális kérdéseket az érvényben lévő jogszabályok szellemében kezeljük.  
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Különösen:  

 K.t. 114-119 §, az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, a térítési díj fizetési kötelezettség, 

a tandíjfizetési kötelezettség … stb. területek szabályozása.  

 25/1989. (VII. 24.) MM, 

 35/1989. (XII. 30.) MM, 14/1991. (VI. 19.) MKM, 

 11/1992. (VI. 19.) MKM, a tanulókat megillető kedvezményekről, 

 9/1993. (XII. 30.) MüM-MKM Az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók 

juttatásairól 

 1994. évi VI. tv. 23. §, 10/1994. (I. 30.) Korm. R. a gyermekétkeztetésről,  

 3 /1989. (II. 26.) MMr. 3/1990. (VIII. 1.) MKM. R., 17/1990. (XII. 20.) MKM r.,  

 11/1994. (VI. 8.) Korm. R. Az alap- és középfokú nevelési –oktatási intézményekben, valamint a 

zeneiskolákban a tanulók által fizetendő díjakról és költségtérítésekről.  

 

Rendszeresen figyeljük azokat a pályázatokat, ösztöndíj kiírásokat, melyek kedvező lehetőséget 

biztosítanak tanulóink szociális helyzetének szinten tartásához, javításához. Legnagyobb problémáink 

az önkormányzati szociálpolitikai munka segítésével, támogatásával, az abban való részvétellel van. A 

tapasztalatunk az, hogy az önkormányzati osztályok rendszerint az iskoláknak „kiadják” a különböző 

szociálpolitikai feladatok megoldásával járó adminisztrációs teendők elvégzését, ők csak a 

„végeredményként” létrejött anyagot (kérdőívek, pályázatok… stb.) kezelik.  

Iskolánk sajátos összetétele miatt egyszerre több, 10-20 önkormányzattal állunk kapcsolatban, ahol 

különböző felkészültségű, különböző mértékű, más-más követelményt megfogalmazó… stb. igény 

jelenik meg. Gyakran nehézkes a kapcsolattartás, hiányos a tájékoztatás, stb.  

 

Az iskolán belüli lehetőségeket:  

Az étkezési hozzájárulások, a tandíjkedvezmények, a különböző juttatások (hangszer bérlet, gyakorlási 

lehetőségek, útiköltség, alapítványi támogatás… stb.) a fentiekben leírt jogszabályok alapján kezeljük.  

A rászorulók körében ingyenes tankönyvellátást biztosítunk. 
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1.6. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 

 

A feladatot ifjúságvédelmi felelős koordinálja, aki munkája elvégzéséhez heti 10 óra kedvezményben 

részesül. Munkaköri leírással rendelkezik.  

 

Iskolánk speciális helyzetét jellemzi, hogy növendékeink átlagban 70 %-a nem miskolci, sokan nem is 

megyénkben laknak. (lásd: melléklet, tanulói összetétel táblázata). Jelentős a bejárók és a kollégisták 

száma.  

A leggyakrabban előforduló magatartási problémák elsősorban a beilleszkedési zavarokból adódnak. 

A nagyvárosba, kollégiumba, albérletbe került 14 éves tanuló életkörülményei jelentősen változnak. 

Megszűnik, vagy lazul a családi ellenőrzés. Ezek válnak gyakran a problémák forrásaival.  

A magatartási zavarok másik oka életköri sajátosság: a kamaszkor útkeresései, az önmegvalósítás 

vágya, a kíváncsiság olyan dolgok kipróbálására késztet, életmodell felé csábít, ami később negatív 

következményekkel járhat. (dohányzás, alkohol, drog, tanulmányok elhanyagolása… stb.) 

A harmadik ok, a legsúlyosabb, amelynek kompenzálása a legnagyobb erőfeszítésünkbe kerül, illetve 

eszközök hiányában a legkevésbé felügyelhetőbb terület: a családi háttér rendezetlensége, 

alkoholizmus ill. egyéb devianciák a családban. Más típusú problémát vet fel, de hasonló 

következményeket hordoz a pénzügyi-gazdasági hátrány miatt szociálisan veszélyeztetett családból 

származó gyermekek gondozása.  

 

A veszélyeztetett tanulókat igyekszünk kiszűrni az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős 

segítségével. Megnehezíti a feladatot, hogy a távol élő családdal gyakran kevés sikerrel tudjuk felvenni 

a kapcsolatot. 
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1.6.1. A szülő, tanuló, a pedagógus kapcsolattartási formái 

 

Előnyösen tudjuk felhasználni azt a lehetőséget, hogy főtárgy-tanáraink, akik egyénileg foglalkoznak a 

növendékekkel a hagyományos tanár-diák kapcsolatnál mélyebb, közvetlenebb viszonyba kerülnek 

növendékeinkkel. A családdal való rendszeres kapcsolattartás a probléma felderítést és megoldást is 

szolgálja. A kapcsolattartás módjai: rendszeres szülői értekezletek, fogadóórák, egyéni konzultációk, 

levél ill. telefonkapcsolat a szülőkkel.  

 

A segítségnyújtásban betartjuk a fokozatosság elvért, a legnagyobb hangsúlyt a prevencióra fektetjük. 

A tanulmányi és programjába szervesen beépül: a felvilágosító előadások, rendkívüli órák, vagy 

osztályfőnöki órán videofilm vetítése.  

Rendszeres kapcsolatot tartunk rendőrség, a drogambulancia, az ÁNTSZ munkatársaival, az egyházak 

képviselőivel. Felvilágosító tevékenységünkben nagy segítséget nyújt iskolaorvosunk.  

A kialakult problémák körülményeit azonnal tisztázzuk a növendékekkel, értesítjük és személyes 

beszélgetésre hívjuk a szülőket.  

 

Nagyobb horderejű szakszerű segítséget kérünk a gyámügyi hivatal, rendőrség, családsegítő szolgálat, 

nevelési tanácsadó, területi gyermekvédelemi szakszolgálat munkatársainak bevonásával.  

 

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése már beiratkozáskor megtörténik a benyújtott 

kereseti igazolás alapján. A tanulmányi idejük alatt folyamatos segítésük, figyelésük, az osztályfőnökök 

és az ifjúságvédelmi felelős feladata. Ezt a munkát a közismereti igazgatóhelyettes koordinálja és 

felügyeli. A miskolci tanulók segítése érdekében rendszeres kapcsolatban állunk a városi 

önkormányzat szociális osztályával, a vidéki szülőket megfelelően tájékoztatjuk, hogy milyen módon 

fordulhatnak segélyért, támogatásért a helyi önkormányzatokhoz. Minden növendékünk ingyenes 

hangszerhasználatra jogosult, illetve az iskola hangszeres gyakorlási lehetőséget biztosít a 

házirendben meghatározottak szerint. A tankönyvtámogatást osztályokon belül is a tanulók felé 

differenciáltan osztjuk szét. Figyelemmel kísérjük a különböző alapítványok pályázatait, tehetséges 
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tanulóinknak így próbálunk segíteni. Az étkezési támogatások elosztásában (a rendeletben előírt 

módon) a szociális helyzet dominál.  

 

1.6.2. A kisebbséghez tartozók és a cigány tanulók beillesztése 

 

Iskolánkban (az előbbiekben elmondottakból következik) nem vetődik fel élesen, a társadalomban 

valóságosan meglévő hátrányos megkülönböztetés, problémája. A kortárs csoport (diákok) 

értékrendjében elsősorban a zenei- és táncos affinitás, a tehetség, a képességek valós vagy képzelt 

megléte, mértéke alapján differenciálódnak a státuszok.  

Természetesen előfordulnak – a kortárscsoportra, korosztályra jellemző kísérletek a stigmák, 

megbélyegzések, kiközösítések… stb. alkalmazása, de ez nem szélesedik sohasem ki, az iskolai 

értékrendet nem zavara meg, elszigetelt így kezelhetőbb marad. Az sem jellemző, hogy a kisebbséghez 

(ez nálunk a nemzetiséghez tartozást ill. a határon kívülről való származást jelent) és a cigánysághoz 

tartozás velejárója a szociális elhanyagoltsággal, az alacsony jövedelmi háttérrel, a tanulási 

problémákkal, magatartás zavarokkal jellemezhető helyzet. (pl. A „zenész cigány családok” magasan 

az átlagos jövedelem felett élnek, régen megszakították vagy meglazították kapcsolataikat régi 

közösségeikkel, teljes mértékben a polgári létbe asszimilálódtak.) 

Talán emiatt is nagyon kevesen (a ténylegesnek 5-10%-a) vállalják hivatalosan is a kisebbséghez, a 

cigánysághoz való tartozásukat. Ezért is nem rendelkezünk külön programmal a kisebbség, a 

cigánysághoz tartozó fiatalok felzárkóztatására. Ha ebből a körből merülnek fel ilyen jellegű 

problémák, azt nem elkülönülten, hanem az iskolai (az előző fejezetekben tárgyalt) program keretében 

kezeljük.  

1.7 Az iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési programja   

 

Az elmúlt évek népegészségügyi adatai, a WHO nemzetközi, illetve hazánkat érintő vizsgálatai, 

felmérései, valamint a társtárcák elemzései alapján szükségessé vált, hogy a közoktatási törvény 

módosításával az iskolai egészségnevelés, egészségfejlesztés jogszabályi feladatai a törvényben 

megjelenjenek, valamint sor kerüljön a helyi pedagógiai programokban is a helyi feltételekre, 

adottságokra épülő egészségnevelési stratégia kidolgozására, megvalósítására. Ez elsőként a 2003. évi 

LXI. törvényben történt meg (az 1993. évi LXXIX tv. a Közoktatásról, módosításával), amelynek 48. § 

(3) bekezdése tartalmazza ezt a feladatot. Tájékoztatónk célja, hogy elméleti és gyakorlati segítséget 

nyújtson az iskoláknak ahhoz, hogy pedagógiai programjuk elkészítése során érdemben tudjanak 



 

22 
 

foglalkozni valamennyi, az egészségfejlesztéssel összefüggő tevékenységük megtervezésével. A jó 

tervezés és majd a megvalósítás nyomán az iskola az egészségfejlesztés hatékony színterévé válhat.  

 

1.7.1 Jogszabályi háttér 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a jogszabályokat, amelyek az iskola és az egészségvédelem, 

egészségfejlesztés szoros kapcsolatára utalnak, továbbá különböző feladatokat szabnak az oktatási, és 

az egészségügyi ágazat számára. 

 a 2003. évi LXI tv.–nyel módosított 1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 48. § (3) bekezdés.  

 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) 

Kormányrendelet  

 a 96/2000. (XII. 11.). országgyűlési határozattal kiadott „Nemzeti stratégia a kábítószer-

fogyasztás visszaszorítására” 

 A 1036/2003. (IV. 12.) Kormányhatározat a 96/2000. Országgyűlési határozat rövid és 

középtávú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról 

 a 46/2003. sz. (IV. 16.) Országgyűlési határozat, az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti 

Programjáról 

 a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény  

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, 38. § (1) és (2) bekezdés  

 az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. és 3. sz. melléklete 

 a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 

felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 

 

 

 

 

 

1.7.2 Az iskolai egészségfejlesztés 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola 

folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka 

egészséges színtere legyen. 

Az egészségfejlesztő iskola ismérvei: 

 Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a 

szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen; 
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 Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat 

biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és hasonló 

programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt 

jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos 

eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító 

programoknak. 

 Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók 

jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a 

szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, valamint a 

helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a helyi közösség vezetőivel, 

hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá – vagy éppen hogyan 

hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 

 

 

 

 

1.7.3. Az iskolai egészségfejlesztés módszerei 

Az egészségi állapotot az alábbi négy alapvető tényező határozza meg: 

 genetikai tényezők  

 környezeti tényezők 

 életmód 

 az egészségügyi ellátó rendszer működése. 

Mivel az iskola a szocializáció kitüntetett színtere, így a fenti tényezők közül érdemi hatást - az iskola 

fizikai-tárgyi és pszicho-szociális környezetének alakításával -, az iskola-egészségügyi ellátás 

minőségére és az életmódra tudunk gyakorolni. Az iskolai egészségfejlesztő munka – akár jól, akár 

rosszul tesszük – alapvetően befolyásolja az iskola egészének mindennapjait. Annak érdekében, hogy 

ezt a megállapítást helyesen tudjuk értelmezni, az alábbi fogalmak tartalmát érdemes kibontani és 

megvizsgálni:  
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1.7.4. Mi az egészség? 

Napjainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, 

szociális jól-lét állapota. A WHO-nak (Egészségügyi Világszervezet) ez az 1948-as alkotmányában 

megfogalmazott meghatározás helyes kiindulópont, de mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy az 

egészség nem passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel 

teljesülése adja a legnagyobb esélyt: ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, iskolai, 

munkahelyi és más közösségekhez tartozik), ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud, ha 

individuális önállóságát megőrzi, és végül, ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a 

lelki és a társadalmi lehetőségei közt.  

Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom, amely a 

társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza.  

Az egészségnek ezek a meghatározásai rendkívül ambiciózusak, és mindenképpen egy kívánatos 

folyamatot határoznak meg, melyben a társadalom egészére vonatkozóan rövid és hosszú távon 

feladatok hárulnak mindenkire.  

1.7.5. Mi az egészségfejlesztés? 

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát magába 

foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő 

szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. 

A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket 

arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségfejlesztés átfogó társadalmi és 

politikai folyamat, mely nemcsak az egyének képességeinek és jártasságának erősítésére irányuló 

cselekvéseket foglal magába, hanem olyan tevékenységeket is, amelyek a társadalmi, környezeti és 

gazdasági feltételek megváltoztatására irányulnak azért, hogy azoknak a köz és az egyén egészségére 

gyakorolt hatása kedvező legyen. Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az 

embereket, az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére és ez által egészségük javítására. A 

részvétel nélkülözhetetlen az egészségfejlesztő tevékenység fenntartásához. 

Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése, 

egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni 

képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi szolgáltatásokban.  

1.7.6. Egészségnevelés  

A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat 

használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos 

ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének 

előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység. 
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1.7.6.1. A prevenció (megelőzés) területei 

 

Az elsődleges vagy primer prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésére és 

elkerülésére irányuló tevékenység, ami a veszélyeztetett emberekre irányul. 

Az egészségfejlesztés, és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az egészségi 

állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táplálkozás, az aktív 

szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a 

harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az 

egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a 

járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása. 

Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési feladatok 

meghatározásánál is e területekre kell a hangsúly fektetni. 

A másodlagos és harmadlagos megelőzés a már meglévő betegségnek és hatásainak feltartóztatását 

vagy lassítását kívánja elérni korai kórmegállapítás és megfelelő kezelés révén, vagy a betegség 

visszatérését akadályozza, illetve az idült állapot súlyosságának csökkentését célozza, például 

hatékony rehabilitáció segítségével.  

 

1.7.6.1 Miért az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere? 

A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet 

gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló 

szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. 

Az iskolának a gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikáció. Egyrészt létezik egy 

nyíltan megfogalmazott oktatási-nevelési terv, másrészt ezzel összefüggésben vagy ettől függetlenül, 

illetve ezt gyengítő, vagy erősítő módon ható ún. „rejtett tanterv”, mely az iskolai mindennapok 

hozadéka, amelyben az iskola tárgyi környezete, az emberi viszonyok minősége egyaránt tükröződik.  

Az iskola, más társadalmi intézményekkel és szereplőkkel állandó kölcsönhatásban létezik, hatást 

gyakorol szűkebb és tágabb környezetének kapcsolatrendszerére, a környezet viselkedésére. 

Mindezeket figyelembe véve tehát, az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a 

színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak 

kialakítására és begyakorlására. 

 

1.7.7. Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek 

Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás 

A hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás abból az elképzelésből indul ki, hogy az emberi 

viselkedés racionálisan szervezett. Több és helyes tudás helyes döntésekhez, az életvezetés helyes 

alakításához vezet. 

.Hasonló törekvések érvényesülnek az egészségnevelési tananyagok hagyományos 

megfogalmazásaiban is, amelyek egyfelől az egészségkárosító magatartásformák veszélyeire hívták fel 
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a figyelmet – általában elrettentő tartalmú üzenetek révén –-, illetőleg megoldásként kínálták a 

helyesnek vélt egészségmagatartást.  

Rizikócsoportos megközelítés 

Ez a megközelítés a korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal, illetve sajátos 

háttérváltozókkal jellemezhető csoportok körében folytatott megelőző tevékenységet jelent  

A rizikó csoportokra irányuló egészségfejlesztő tevékenység közvetlenül kapcsolódik a 

betegségmegelőzés, a prevenció gondolatához.   

 

 

Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások 

A kizárólagos, illetve esetleges ismeretbővítő módszer hiányosságait, korlátozott hatékonyságát 

felismerve jöttek létre azok a modellek, amelyek az érzelmi nevelést tekintik megfelelő eszköznek. 

Lényegük abban a felismerésben rejlik, hogy az egészségkárosító magatartásformák hátterében a 

személy konfliktuskezelési eszköztárának gyengeségei húzódnak meg. Ezért az egészségfejlesztési 

törekvéseknek a társas-érzelmi készségek fejlesztését kell célul tűzniük.  

 

Kortárshatások az egészségfejlesztésben  

Jól tudjuk, hogy a korai életszakaszokban jelentkező, aggodalomra okot adó, egészséget veszélyeztető 

magatartásformák az esetek jelentékeny százalékában a kortárscsoport nyomására, hatására jelennek 

meg. Az első cigaretta elszívása, az első részegség, az első illegális droghasználat: mindegyik a társas 

tevékenység részeként történik meg, gyakran az „ifjúsági kultúra” - vagy inkább szubkultúra szerves 

elemeként. Ezek a felismerések tükröződnek azokban a programokban, amelyek a kortárshatásokra 

építenek, és kiképzett kortárssegítők közvetítésével igyekeznek az egészségfejlesztés üzenetét a 

fiatalokhoz eljuttatni, és arra próbálják megtanítani a fiatalokat, hogy képessé váljanak nemet 

mondani  

 

 

1.7.8. Az iskola feladatai 

 
Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely 

egyaránt irányul a pedagógusok és tanulók egészség ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a 

fizikai és pszicho-szociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére, az oktatói-nevelői 

tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a tanulók személyiségfejlesztése érdekében.  

 

Az egészségfejlesztésben képzett pedagógus szakembernek/drogügyi prevenciós szakembernek 

támaszkodnia kell az osztályfőnökök, az iskolai egészségügyi szolgálat szoros együttműködésére, a 

szaktanárok és a munkaközösség–vezetők munkájára. A legjobb program sem lehet eredményes és a 

legfelkészültebb, legaktívabb egészségnevelő szakember, drogügyi prevenciós szakember sem tudja 
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feladatát eredményesen ellátni a kollégák és az iskolavezetés támogatása nélkül. A feladat jellege 

közös problémakezelést és egységes viszonyulást igényel. A szakszerű és az iskola konkrét helyzetét 

figyelembe vevő iskolai egészségstratégia megvalósítása a tantestület együttműködése nélkül 

elképzelhetetlen. Ezen a területen különösen fontos, hogy a kollégák tudják mi a feladatuk, és mit kell 

tenni, ha szakmai kompetenciájukat meghaladó problémával találkoznak.  

Akkor tudják ezt egységes elvek alapján meg is tenni, ha közösen munkálták ki a programot, és 

megfelelő segítséget kapnak a végrehajtáshoz.  

 

 

1.7.9. Külső kapcsolatok felhasználása 

A segítő kapcsolatok intézményen belüli lehetőségét az iskola vezetése, az iskolaorvos, a védőnő az 

iskolapszichológus, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős, a drogügyi koordinátor, az egészségnevelő, 

valamint az osztályfőnökök, a szaktanárok és nem utolsó sorban a diákok együttműködése jelenti. 

A külső kapcsolatok lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munka kiszélesítésére, valamint a 

különböző szakemberek, szakértők bevonására. 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfelelő 

tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola 

egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelműkkel is jelentősen növelhetik az 

iskolai munka hatékonyságát. 

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen kijelölt 

orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szűrés és ellátás) végző kijelölt fogorvosa, 

akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az Országos Egészségbiztosító 

Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el. 

Feladataik a következőképpen csoportosíthatók: (Ez a felsorolás minden tekintetben, összhangban van 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, 38. § (1) és (2) bekezdésével) 

- A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és intellektuális 

fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok a fejlődés 

követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére is irányulnak 

(szekunder prevenció) 

- Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése 

- Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás egészségügyi 

és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve 

- Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 

 

A tanulók és a pedagógusok ismereteinek bővítését külső szakemberek bevonásával is gyarapíthatjuk. 

Elsősorban a következő területeken: 

- Az életmód és betegségek összefüggései 

- Az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diagnózis” kiegészítése, 

megoldási javaslatok. 
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- A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, magatartás, életmód és 

szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. 

- Környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi kérdésekben  

- Az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók, segítségül 

hívhatók az iskolai egészségfejlesztésben. 

 

 

 

 

Iskolapszichológus 

A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tantestületnek. Szakmai ismeretei 

révén, olyan területeken adhat folyamatos segítséget a diákoknak, tanároknak, de akár a hozzá forduló 

szülőknek, amelyek felismerése, problémakezelése speciális szakmai felkészültséget követel, és amivel 

az iskola pedagógusai többnyire nem rendelkeznek. A pszichológiai tanácsadáson túl akár 

osztályfőnöki órák és társadalomismereti foglalkozások tartásával tudja szakmailag igényesebbé és 

színesebbé tenni az egészségfejlesztési munka didaktikai építkezését. 

Kívánatos bevonni a pszichológust a továbbképzések lebonyolításába is.  

Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők  

A gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget 

nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzatok más intézményeiben 

dolgozó segítő foglalkozású szakemberek. 

A hivatalos, jogszabályokhoz kötött kapcsolatok részleteit a különböző dokumentumok rögzítik, 

de a kooperációnak ezen túlmutató szakmai szerepe van. 

Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi intézmények, 

szervezetek  

Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és intézmények 

jelentik a segítő kapcsolatok színterét. 

Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg illetékes intézetei, azon belül is 

különösen az egészségfejlesztési munkatársak, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet 

szakemberei konkrét segítséget jelenthetnek az iskolai egészségnevelési munkába. 



 

29 
 

Rendvédelmi szervek  

A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési 
programok közös kimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, 
gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési témájú előadások 
tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum-ok (KEF) szerepe 

A kábítószerügyi egyeztető fórumok fontos szerepet tölthetnek be a húszezres lélekszámot 

meghaladó települések életében, hiszen alapítójuk a helyi önkormányzat, így az iskolai 

egészségfejlesztési program megvalósításában is fontos szerepet játszanak.  Az iskolás 

korosztály veszélyeztetett a kábítószer-fogyasztás tekintetében, ezért fontos a kapcsolattartás 

kialakítása, kontaktszemély kijelölése. 

 

1.8. Az iskola környezeti nevelési programja 

 

1.8.1. Törvényi háttér 

 

 

Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 

 8. § A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek 

tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. 

 16. § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és 

nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit. 

 18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 

 70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez. 

 

Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól). A 

törvény célként az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek 

és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza 

meg. 

Legfontosabb alapelvei: a megelőzés, az elővigyázatosság, a leghatékonyabb megoldás, a 

helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékozódás és a nyilvánosság. A törvény 54. § 1. 

cikkelye szerint „minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és 

ismereteinek fejlesztésére”. A nevelés állami és önkormányzati feladat. Legfontosabb 
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dokumentumaként a NAT-ot, a Nemzeti Környezetvédelmi Programot (illetve annak részeként a 

Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot) említi.  

A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Törvény) kimondja, hogy a természeti értékeink védelme, 

a természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges állami feladat. Kiemelt szerepet kell biztosítani a 

természet értékeinek megóvásában a civil szférának, az állampolgároknak, hiszen a nemzeti kincsnek 

minősülő természeti értékeink megőrzése az állampolgárok és önszerveződő csoportjaik aktív 

részvétele nélkül nem lehetséges. 

Az 1997. évi XLI. Törvény a halászatról és a horgászatról is számos környezeti nevelési feladatot 

tartalmaz (tanfolyamok, vizsgák, fajismeret, természetvédelem). 

A géntechnológiai tevékenységről szóló XXVII. Törvény 30. és 31. §-a foglalkozik az oktatással, a 

képzéssel és a tájékoztatással. Ennek értelmében „Az állami feladatok ellátása során a Kormány 

gondoskodik arról, hogy a géntechnológiával módosított szervezetek felhasználóival, fogyasztóival az 

iskolai és az iskolán kívüli oktatás, képzés, tájékoztatás keretében ismertetésre kerüljön a 

géntechnológia lényege és alkalmazásai, az így módosított szervezetek használatának környezeti, 

egészségügyi, gazdasági, társadalmi hatásai és kockázatai”. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény célja, hogy elősegítse az 

állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes 

bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait. A törvény 

kimondja, hogy az oktatás során állatkísérletek elvégzésére a diákokat nem lehet kötelezni. 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (a Kormány 2031/1998. határozata) helyzetértékelése szerint: „A 

környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős része vezethető vissza arra a tényre, hogy 

Magyarországon még nem megfelelő szintű a környezeti tudatosság foka. A lakosság ismeretei a 

környezetről, a környezetvédelemtől, annak megóvásáról hiányosak, és többnyire nem megfelelő 

színvonalúak.”. A társadalmi részvétel és tudatosság erősítésében kiemelkedő szerepe van a 

közoktatási, felsőoktatási és kulturális intézményekben folyó tevékenységnek. 

1999-ben elkészült a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a Globális Környezeti Alap és az UNEP (ENSZ) 

támogatásával. Az akcióprogram elkészítését az 1992-es Rió de Janeiróban megrendezett Környezet és 

Fejlődés Konferencián aláírt – általunk 1995-ben ratifikált biodiverzitás egyezmény – tette 

feladatunkká. E szerint minden államnak joga és kötelezettsége megőrizni saját természeti értékeit, 

gazdaságát, és az abból szerzett tudást. Ez csak társadalmi összefogással valósítható meg. 

A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 54. §-a kimondja, hogy a Kt. 54-55. §-ában 

foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket oktatni kell, azok a Nemzeti 

Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával és terjesztésével – az állami, 

önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával, valamint közszolgálati hírközlő szervek 

igénybevételével – elő kell segíteni, hogy a társadalom környezeti kultúrája növekedjen. 

 

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 9.5 pontja részletesen foglalkozik a 

környezet-egészségügy oktatásával, nevelésével. Az oktatás, nevelés és szakképzés környezet-

egészségügyi feladatait két nagy területre osztja: 

 Környezet-egészségtani szakismeretekre és módszerekre azoknak a szakembereknek van szükségük, 

akiknek ez munkakörükkel közvetlenül összefügg. Számukra ezt a képzés során a képzési 

követelmények előírják. 
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 A környezetegészség kultúrája ugyanakkor az életvitel részeként a hétköznapi tudás és 

szokásrendszer egyik fontos eleme, minden embert érintő kulturális tényező. E kultúra az emberek 

életviteli szokásaiban, életmódjukban, értékrendjükben tükröződik. Kialakulása a családi 

szocializációban kezdődik, később az intézményes nevelés, oktatás és az iskolarendszeren kívüli 

hatások együttesen formálják. 

1998-ban, Koppenhágában a WHO Európai Regionális Bizottsága elfogadta az Európai Egészség 21. 

nyilatkozatot, amelynek célkitűzései többek között kimondják, hogy 2015-re a lakosságnak a 

társadalom minden rétegében egészségesebb életmódot kell kialakítani, és hogy a régió lakosságának 

olyan biztonságosabb fizikai környezetben kell élnie, ahol az egészségre veszélyes szennyező anyagok 

nem haladhatják meg a nemzetközileg elfogadott határértékeket.  

Az Egészségügyi Világszervezet számos idevonatkozó dokumentuma, az „Egészség 21” Regionális 

Stratégia szakmai hátteret nyújt a hazai az „Egészség évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja” 

2002 kidolgozásához. Előzménye a Nemzeti Népegészségügyi Program (1066/2001 

Kormányhatározat). A Program illeszkedik az EU népegészségügyi prioritásaihoz, és hazánk uniós 

csatlakozása további lendületet ad a sikeres végrehajtásnak 

 

 

A közoktatásról szóló 1995. évi LXXIX. Többször módosított törvény szerint a pedagógiai programok 

felülvizsgálatánál, az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi 

fejlődésével kapcsolatos feladatokra, s a nevelés elsőrendű jelentőségű. A pedagógiai programok 

átalakításánál a személyiség és közösség fejlesztés megtervezésében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a 

NAT kiemelt közös követelményeire, köztük a környezeti nevelésre. 

A 41. § 6. pontja szerint az iskola „felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és 

pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség 

esetén a gyermek, a tanuló érdekében intézkedést kezdeményez”. 

Az iskolai munkát tartalmi alapjaiban szabályzó közös követelményei között találjuk a környezeti 

nevelést. „A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni 

és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv.” 

A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. sz. 

kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. Elengedhetetlenül 

szükséges a NAT részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás továbbfejlesztése. A felsőfokú 

oktatásban a program időszakának végére (2003) el kell érni, hogy minden hallgató részesüljön 

környezetvédelmi, természetvédelmi oktatásban.  

1998-ban tizenhárom környezeti neveléssel foglalkozó társadalmi szervezet összefoglalta a környezeti 

nevelés eddig elért eredményeit és a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia c. kiadványban 

megfogalmazta a közeljövő fontosabb feladatait. 2003-ban megjelent a kibővített, átdolgozott kiadás. 

 

 

Az 1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról kiemeli az egészséges életmód közösségi 

feltételeinek elősegítését, a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatását. 
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1.8.2. Az iskola közvetlen környezete 
 

Az iskola Miskolcon, a belvárosban található.  A környezet meghatározza az iskola miliőjét, 

lehetőségeit. Az épített környezet most éli a folyamatos átalakulás időszakát.  

A város most alakítja ki azokat a fejlesztéseket, ami egészséges környezetet tud majd biztosítani az itt 

élő és tanuló embereknek. A település rendelkezik szennyvíz- és ivóvíztisztító művel, a települési 

hulladékot a város egy részén szelektíven gyűjtik.  

A városhoz tartozik a Bükki természetvédelmi terület, ahova a diákokkal terepgyakorlatra, illetve 

kirándulni el tudunk menni. 

 A Herman Ottó Múzeum kínál lehetőséget a város természeti környezetének tudományos 

megismeréséhez.  A régióhoz tartozik a Zempléni-, Aggteleki-, Bükki-, természetvédelmi terület, ahol 

természeti és kultúrtörténeti értékek egyaránt fellelhetők.  

 

 

 

1.8.3. Erőforrások 

 

 

Belső 

 Az iskolában dolgozó pedagógusok példamutatása adja elsősorban a környezeti nevelés hitelességét.  

 A technikai dolgozók napi munkájukat igyekezzenek környezetbarát technikákkal megvalósítani. 

Munkájukban legyenek igényesek, nyitottak az ésszerű változásokra, érdeklődők az iskolai élettel 

szemben. 

 A környezeti nevelés hagyományai között megtaláljuk az önkéntességet, amire a mi iskolánkban is 

tudunk számítani. 

 A belső erőforrás fontos tényezője az itt tanuló diákok tapasztalatai, érdeklődése. 

 

Külső 

 A helyi intézményekkel, vállalatokkal kapcsolattartás megfelelő. 

 A civil szervezetekkel csak részben történt meg a kapcsolatfelvétel, ezen a területen pótolni valónk 

van. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás sajnos már nem jellemző ennél a korosztálynál, de a tanulók 

életvitelének megváltozásán, a szemléletformáláson keresztül talán jobban be tudjuk vonni őket is a 

közös munkánkba. 

 A fenntartó támogatása az iskola környezeti nevelés programjának megvalósításához. 

 Pályázatok segítsége 

 A helyi források bevonásában szorosabban együtt kell működni más oktatási intézményekkel és civil 

szervezetekkel.  

 A helyi szolgáltató cégek támogatását – mind anyagi, mind természetbeli – célszerű elnyerni. 
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1.8.4. Alapelvek, célok 
 

 Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 

 

A környezeti nevelés  

 az emberben eredendően benne rejlő természetes erények kibontakoztatása,  

 természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása,  

 a belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása,  

 a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által  

 s mindezeknek eredményeképpen kialakul az ökológiai gondolkodás és a környezettudatos szemlélet.  

Alapelv az egyetemes természetnek (a világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak maga alkotta 

környezetével és kultúrájával együtt. 

 

 

Célok a 14-20 éves korosztály esetében 

 fenntarthatóságra való nevelés (élethosszig tartó), az ökológiai szemléletmód segítségével 

 rendszerszemléletre való nevelés, 

 holisztikus (a világ oszthatatlan egész) és globális szemléletmód kialakítása, a szerves kultúra 

fontossága 

 tolerancia és segítő életmód, az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése  

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata 

 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

fejlesztése 

 globális összefüggések megértése 

 fogyasztás helyébe életminőség helyezése  

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása 

 

Helyi célok, értékek 

 Természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

 Helyi értékek és problémák feltérképezése   

 Helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, örökbefogadott 

patak, hulladék, iskolai büfé “zöldítése”, energiatakarékosság, helyi védettség stb.) 

 Lakóhely megismerése (értékek, gondok, a megoldás módjai)  

 Hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 

 Azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 

 Pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény alakítása 

 A nevelés fontossága – ami nem helyettesíthető a képzéssel 
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Iskolánk környezeti nevelés hitvallása: 

 A szemléletformáló, alapozó környezeti ismereteket a szakképzés minden területe tekintse 

feladatának.  

 Az intézmény helyi adottságait (Bükk közelsége) kihasználva, ennek a gyönyörű természeti értéknek 

a minél jobb megismerése szervesen épüljön be a helyi tantervbe.  

 Az iskolánkban a környezetvédelmi képzés segítse a többi szak környezet tudatos szemléletének 

kialakítását.  

 Az ismereti háttér átadása mellett a környezeti nevelés főként személyiségfejlesztő feladat az 

értékrendszer és magatartás fejlesztésén keresztül!  

 

 

A környezeti nevelés integráló hatása az iskola tevékenységében 

Az iskola az egyik legfontosabb színtere a környezeti nevelésnek. Az iskola, mint helyszín, mint “zöld 

miliő” jelenjen meg és járuljon hozzá a gyerekek személyiségének formálásához. Az intézmény 

hulladék-, energia- és vízgazdálkodása komoly nevelési erővel hat a diákokra és rajtuk keresztül a 

családok otthoni takarékosságára, életvitelére. A pedagógusok, dolgozók példamutatása 

nagymértékben segíti a fenntarthatóságra nevelés elveit, az állampolgári és egyéb közösségi felelősség 

tudat kialakulását. 

A felülvizsgált NAT-ban szereplő kiemelt fejlesztési feladatok – köztük a környezeti nevelés – az oktatás 

valamennyi elemében megjelenik, és lehetővé teszi, elősegíti a tantárgyközi kapcsolatok erősítését. A 

programunkban lefektetett elveknek megfelelően a tanmenetekben domináljon a zöld tartalom, a helyi 

célok, elemek konkrétan jelenjenek meg. Próbáljunk minél több tanórán kívüli tevékenységet is 

beépíteni a munkánkba, mivel ez nemcsak a közösségformálásra, illetve szabadidős programok 

szervezésére korlátozódhat, hanem a környezeti nevelés színteréül is szolgálhat.  

 

 

 

1.8.5.  Konkrét célok és feladatok 

 

Célok 

 A szakközépiskola és a szakképzés területén a tantárgyi struktúrába (hagyományos ill. nem 

hagyományos keretek között) minél szélesebb körben legyenek beépítve a környezeti nevelés 

alapelvei.  

 Új – a környezeti neveléshez is kapcsolódó – tanulási és tanítási stratégiák kidolgozása. 

 A tanórán kívüli tevékenységek előtérbe helyezése, melyek fontosak a közösségformálás, az 

értékrend, a hagyományok tisztelete, az azonosságtudat kialakítása szempontjából a család, az 

iskola, a település és a nemzet színterén. 

 A környezettudatos szemlélet, magatartás és életvitel kialakítása 

 

 

Konkrét feladatok 

 A szakoktatásban kiemelni a hagyományok megismerését, tiszteletét  
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 A szakoktatásban a környezetbarát technológiák fontosságát hangsúlyozni 

 A város, illetve annak környezetének megismerése 

 A település környezetvédelemmel foglalkozó cégeinek bemutatása 

 Az iskolához közel eső Bükk felfedezése, védelme, gondozása. 

 A szelektív hulladékgyűjtés beindítása  

 A Bükki Nemzeti Park alapos megismerése 

 A környezetvédelmi szakkör beindítása, ahol az iskola tanulói közül minél többen vegyenek részt. 

 Az egészséges életmódra való nevelést szem előtt tartva minél több diákot bevonni a tömegsport 

mozgalomba, illetve mozgáskultúrájuk fejlesztésébe 

 Az iskola komplex egészségfejlesztési programján belül az iskolai drogstratégia kidolgozása, s abba 

a mentálhigiénés nevelés integrálása (pozitív értékrend, reális énkép, önbizalom, pozitív önértékelés 

megvalósítása, döntéshozatali, konfliktuskezelői képességek fejlesztése) 

 A házirend illemtár részében a viselkedéskultúrát kiemelni, tudatosítani; tartalmazzon “zöld” 

fejezeteket is 

 Zöld szervezetekkel való intenzív kapcsolattartás 

 

 

 

 

 

1.8.6. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
 

 

A) Hagyományos tanórai foglalkozások 

 

Minden tantárgy tanításához a szaktanárok (munkaközösségek) kidolgozzák a helyi tanterv, illetve a 

tanmenetek mélységében a környezeti nevelési tartalmakat és azok megvalósítására használt 

tevékenységi formákat, módszereket. A részletes kidolgozások nem feltétlenül képezik a fenntartóhoz 

benyújtott dokumentáció részét, de a munkaközösségeknél illetve az igazgatónál a tervezet letétbe 

kerül, hogy megvalósítása nyomon követhető legyen. Összeállításához a sok segédkönyv mellett 

segítséget nyújt az alábbi két alapkiadvány: 

 NAT, MKM, 1995  

 Kerettantervi útmutató a környezeti nevelés helyi szintű tervezéshez (szerk.) Czippán Katalin 

(Internet: www.konkomp.hu) 

 

 

A TANTÁRGYAK LEHETŐSÉGEI 
 

Magyar nyelv és irodalom  
A tanulók 

 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra 

hatását 

 ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató irodalmi 

alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket 
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 ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az ember és a 

természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását 

 legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, véleményalkotásra, 

érvelésre 

 erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük 

 tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” elkerülésére 

 sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit 

 

A tanulókban 

 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, vitakészség, 

véleményalkotási képesség 

 növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és 

természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával  

 fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével 

 

Történelem 

A tanulók 

 értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet 

 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, a 

közösségi normák alakulására 

 ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete 

 legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek példáján 

keresztül 

 értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az egyén, az 

állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, csökkentésében 

 

A tanulók 

 ismerjék meg a természet közelben élő, a természetet tisztelő, azt felhasználó, és nem kihasználó 

paraszti életmód értékeit 

 ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek előtti böjtök) 

 

Idegen nyelv 

A tanulók 

 váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának 

segítségével 

 legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével más 

országok hasonló problémáit 

 tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok környezetvédelemmel 

foglalkozó szervezeteit 

 legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, projekt-munkában 

választ keresni 

 állampolgári felelősségtudatuk fejlődjön 

 

A tanulókban 



 

37 
 

 alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben 

 fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, és fedezzék fel ennek lehetőségeit 

 

Matematika 

A tanulók 

 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket matematikai 

módszerekkel demonstrálják 

 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisztikai 

módszerek alkalmazásával 

 tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni  

 logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön 

 tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait 

 váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására 

 ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak 

megfelelő következtetéseket levonni 

 Legyenek képesek reális becslésekre 

 Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni 

 

A tanulókban 

 alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás 

 alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket 

 

 

 

Fizika 

A tanulók 

 váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára 

 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) egészségkárosítását, 

tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit 

 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, valamint 

az élő, és élettelen közötti kölcsönhatásokat 

 tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában legyenek képesek 

megoldást keresni a globális környezeti problémákra 

 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak felhasználni 

 ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, előregondolkodó állampolgárrá 

 ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat 

 

 
Kémia 

A tanulók 

 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel 

 törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására 

 legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére 
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 ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek használatának 

csökkentésére 

 ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait, 

tartózkodjanak ezek kipróbálásától 

 értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint becsüljék 

meg ezek gazdasági hatásait 

 

Földrajz 

A tanulók 

 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükről 

 érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi 

folyamatok hatásainak eredményeit 

 értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák 

gondolkodásmódjukat, világszemléletüket 

 értsék meg, hogy a társadalom- földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld erőforrásainak 

kimerüléséhez vezet 

 ismerjék meg a globális problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit 

 ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit 

 

A tanulókban 

 a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudatos életmód iránti igény 

 alakuljon ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére 

 fejlődjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak megoldásában való 

aktív részvételi készség 

 

 

 

 

Biológia 

A tanulók 

 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit 

 ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet 

 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok között az ok-

okozati összefüggéseket 

 legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségét, valamint az emberek és biológiai környezetük 

közötti kapcsolatrendszert illetően 

 ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat 

 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére 

 sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat 

 ismerjék meg a környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal 

 ismerjék meg az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az ember 

felelősségét az élővilág megőrzésében 

 Ismerjék meg saját testük alapvető felépítését és működését, az egészség megőrzéséhez szükséges 

életvitel jellemzőit 
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 váljanak képessé a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére 

 a megismerés komplexitása, egészlegességére törekvés (középpontban az élő és élettelen természet 

konkrét valósága, a jelenségek, a táj és a környezet áll) 

 természettudományos gondolkodás kialakításához megfelelő képességek kialakítása; 

 környezet állapota iránti érzékenység fejlesztése 

 ökológiai szemlélet fejlesztése 

 helyes környezeti attitűdök fejlesztése 

 magatartás fejlesztése 

 értékrend alakítása  

 környezettudat fejlesztése 

 felelősségérzet fejlesztése 

 környezet használatára vonatkozó helyes döntések támogatása 

 

A tanulókban 

 alakuljon ki ökológiai szemléletmód 

 alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség 

 ismerjék meg szervezetük sajátságait és az életkorral kapcsolatos változásait 

 sajátítsák el az elsősegély-nyújtási technikákat 

 ismerjék fel az empátia szerepét a másik ember megítélésében 

 ösztönözze a helyes viselkedésmódok és a környezet-egészségvédő szokásrendek kialakítására 

 segítse az önmagukkal szembeni felelősségérzet kialakításában 

 segítse az őket veszélyeztető környezeti, társadalmi tényezők és azok elhárítási módjainak 

felismerésében 

 

Zenei- és táncos tárgyak 

A tanulók 

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát 

 ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait 

 fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban 

 vegyék észre a zene- és tánc közösségerősítő, közösségteremtő szerepét 

 tudják, hogy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyaránt 

akusztikus élményt jelentenek 

 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni 

 

Műalkotások elemzése 

A tanulók 

 ismerjék meg a természet sokszínűségét, formagazdagságát  

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát 

 ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit 

 ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére 

 Tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira 

 ismerjék a természetes alapanyagok használatát 

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetről szólnak 

 legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően elemezni 
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 legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően 

 ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését 

 tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre 

 kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket 

 

Filozófia 

A tanulók 

 értsék meg, hogy a filozófia történetén keresztül megmutatható az ember és természet egységének 

megbomlása 

 lássák, hogy milyen módon alakult ki az ember természet feletti uralomra- jutása 

 érzékeljék, hogy hogyan alakult ki a mai társadalmak manipulált fogyasztása 

 legyenek képesek követni az értékek alakulását a különböző történelmi korokban 

 véleményezze az értékrend-változás negatív következményeit  

 értsék meg, hogy csak akkor őrizhetők meg környezetünk életfeltételei, ha észszerűen használjuk 

azokat, és tisztelettel közelítünk hozzájuk 

 legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető legkevesebb 

károsodást okozzák 

 tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni 

 mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell 

hagyniuk 

 

A tanulókban 

 alakuljon ki az a szemlélet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától függetlenül is 

értéket képviselnek 

 alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kapcsolatban 

 fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges környezetért 

 

 

 

 

 

 

Tánc és dráma 

A tanulók 

 tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel 

 legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok segítségével 

(árvíz, erdőtűz, stb.) 

 természethez való érzelmi kötődése erősödjön a drámajátékon keresztül 

 sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket 
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A tanulókban 

 alakuljon ki az egészséges életmód iránti igény 

 a civilizáció társadalmi és környezeti vonatkozásainak feltárása révén erősödjön a felelős, 

környezettudatos beállítottság 

 alakuljon ki a kritikus fogyasztói magatartás 

 

Informatika (számítástechnika és könyvtárhasználat) 

A tanulók 

 legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információkat keresni, konkrét, a valós 

életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak megfelelő 

következtetéseket levonni 

 legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak képessé egy 

adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására 

 ismerjék meg az informatikában (pl. az internt-használatban) rejlő környezetvédelmi lehetőségeket 

 használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre 

 futtassanak környezeti elemek megváltozását, figyelembevevő szimulációkat és statisztikai teszteket 

 rendezzenek környezeti kérdésekről virtuális fórumot máshová járó diákokkal közösen 

 szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi újságokat és posztereket 

 ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait 

 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket informatikai 

módszerekkel demonstrálják (számítástechnika alkalmazása, könyvtárhasználat, irodalmi 

hivatkozások) 

 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére a különféle 

szoftverek (adatok táblázatos tárolása, kiértékelése, összefüggések vizsgálata, statisztikai módszerek 

alkalmazása) segítségével 

 a számítástechnikai eszközök használata során valósítsák meg az anyag- és energiatakarékos 

alkalmazás feltételeit  

 

 

Testnevelés 

A tanulók 

 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják, egészséges 

testi fejlődésüket 

 győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek működését tekintve 

 legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 

tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia fejlesztésében 

 értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés az 

egészségre veszélyes 

 igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az eszközök, és 

a tornaszerek 

 sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat 
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A tanulókban  

 tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását 

 alakuljon ki az igény a higiénés normák betartására 

 segítse az egészséges napi- heti- évszakos életritmus kialakulását 

 

 

 

B) A nem hagyományos tanórai formák 

 

Évente egy alkalommal témahetet szervezünk a tantestület által a tanév elején kiválasztott témából. 

Felelős a környezeti nevelési munkaközösség, melyben minden munkaközösség képviselője 

megtalálható. 

 

 

1.8.7. Tanórán kívüli foglalkozások 

 

 Az osztályok évente osztálykiránduláson vesznek részt, melynek meghatározó témája a 

természeti-, környezeti ismeretek gyarapítása. 

 Az érdeklődők számára nyári zenei- és táncos tábort szervezünk az évente meghatározott 

természetközeli helyszínnel.  

 Változó úti céllal külföldi tanulmányutakat szervezünk komplex környezeti nevelési 

tartalommal. 

 Diákpályázatokon veszünk részt  

 Környezet- és természetismereti versenyeken, vetélkedőkön indítjuk tanítványainkat  

 A jeles napok megünneplése az iskolában, plakátokon, akciókban, előadássorozatok 

szervezésével. 

 

A nem hagyományos tanórai foglalkozások közös és alapvető jellemzője, kritériuma a komplexitás. 

Ennek lényege: 

 a tantárgyakon átívelő ismeretek összekapcsolása, egy adott tartalom sokoldalú megközelítése, 

valamiféle “egymásra hajtogatottság” 

 a sokféleség összekapcsolódása a különféle tevékenységek által 

 a természet és társadalom kapcsolatrendszerének holisztikus megközelítése  

 kapcsolatközpontúság 

 értelem és érzelem egysége 

 módszerek sokfélesége 

 

Célunk a környezeti nevelés szempontjából kiemelkedő jelentőségű élmény- és, tevékenységalapú, 

érzékenyítő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazása.  
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1.9  A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok  
 

 

  

1.9.1 Jogi háttér 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy minden 

állampolgár fogyasztóként a következő alapvető jogokkal rendelkezik: 

a. az alapvető szükségleteik kielégítéséhez való jog  

b. a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga  

c. a különböző termékek és szolgáltatások közötti választás joga  

d. a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga  

e. a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog  

f. az egészséges és elviselhető környezetben való élethez való jog  

g. a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszólás joga  

h. a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való 

jog. 

Az Országgyűlés 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 

törvényt, melynek első része V. fejezet 17.§-a rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. 

E törvény írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi jogszabályok 

megismerése céljából. A törvény szerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, amelyet az 

oktatási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és az érdekvédelmi szervezetek együttműködve 

teljesítenek. 

Az EU 2002-2006 közötti időszakra szóló V. fogyasztóvédelmi akcióterve alapján a Kormány 

kidolgozta a középtávú fogyasztóvédelmi politikáját, melynek prioritásai az élelmiszerbiztonság, 

valamint az elektronikus kereskedelem és a lakossági szolgáltatások (pénzügyi és biztosítási) területe. 

A fogyasztóvédelemről szóló törvénynek, valamint az EU jogharmonizációs követelményeknek is 

eleget téve a 2003. évi LXI törvénnyel módosított Közoktatási törvényben (1993. évi LXXIX törvény) is 

megjelenik a fogyasztóvédelem oktatása. 

A Kormány 243/2003.(XII. 17.) számú rendeletével kiadott Nemzeti alaptanterv (Nat) értelmében a 

helyi tanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a tanulók 

elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati 

alkalmazására. Kiemelt fejlesztési feladat a Nat-ban a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a 

fogyasztói kultúra kialakítása is jelentős szerepet kap. 
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1.9.2.  A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

“A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.”(Nat) 

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, 

elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete jelenti. 

 

1.9.3. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, 

amelyek gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban. 

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat 

érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A szociális és társadalmi 

kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a 

vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. cselekvési kompetenciák 

fejlesztése.(Nat) 

Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A tudatos 

fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú folyamat. Ennek 

során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen a 

piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére a természeti 

erőforrások védelme mellett. 

A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a nevelés-oktatás 

különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket, hozzáállást, értékrendet 

kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért a gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntő 

hatású. Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a kiválasztás, az 

áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már 

megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói 

értékrend és a vállalkozásismeret is. 

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról hozott 

hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési folyamatba. 

A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megismerése és 

megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek sokszor az olcsó, akciós 

termékeket részesítik előnyben, általában keveset költenek kultúrára, utazásra, erősen 
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differenciálódnak abból a szempontból is, hogy mennyire akarnak, vagy tudnak megtakarítani. E 

gyakorlattal szemben a fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták kialakítását segítheti a 

korrekt sokoldalú tájékoztatás és információ áramlás. 

Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására kell a 

hangsúlyt fektetni. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai kérdés, hanem 

inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony. 

Az értékek formálásában lényeges például: 

 a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése  

 az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása,  

 a természeti értékek védelme. 

Fontos továbbá a fogyasztás során: 

 a tájékozódás képessége,  

 a döntési helyzet felismerése és  

 a döntésre való felkészülés. 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket e 

területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, 

valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy az általános és a középiskola 

befejezésekor a diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív marketinghatásoktól 

való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése, továbbá a felmerülő 

fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és megoldásának képessége és készsége 

jellemez. 

Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti problémáink 

túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban keresendő. Mind a javak pazarló 

előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk gyakran ön- vagy csupán vállalati profitcélú volta, 

mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti 

környezetünk elszennyezéséhez E szemlélet a környezet szempontjait is figyelembe veszi, ökológiailag 

tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására 

törekednek. 

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk erőforrásait 

gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között. 

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon történő 
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felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget eredményez, de közben 

minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- 

és szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék teljes életciklusa során, annak 

érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei – és egészsége – ne kerüljenek veszélybe. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni 

tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

 

1.9.4. A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban 

 Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos tartalmak. 

Például:  

Matematika: – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 

Fizika: – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák); 

Földrajz:- eltérő fogyasztási struktúrák és szokások; 

Magyar:- reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 

Biológia: – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozás 

kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás 

Kémia: – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, háztartási 

vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk 

Informatika: – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások,  

Történelem: – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám története 

stb. 

Műalkotások elemzése: -a reklám képi nyelve és hatásai 

  

 Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)  

 Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)  

 Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel)  

 Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó, és mint piac), az ezzel 

kapcsolatos foglalkozások 

 

1.9.5. Módszertani elemek 

Valószínűleg akkor járunk a legjobban, ha az amúgy is zsúfolt iskolai tantervbe nem a hagyományos 

módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó oktatásból préselünk bele még többet, 

hanem bizonyos készségek fejlesztésével a fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás területén. 

Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az egyéni és csoportos döntéshozás és a problémamegoldás. 

A készségfejlesztésnek tartalmazni kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, 
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információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit. 

A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek együttműködésének 

megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a családok és közösségek fenntartható 

fogyasztásra való törekvése is kialakulhat. 

A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus legfontosabb segítői és 

viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói döntésekkel 

kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a gyerekek minél 

tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait. Az adatkezelési szabályokat betartva 

ismereteket gyűjthetünk a családok vásárlási szokásairól. Az információk adott esetben lehetővé teszik 

azt is, hogy a pedagógus pozitívan befolyásolja a család vásárlói magatartását.  

A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok indítása megfelelő 

keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, független gondolkodás fejlesztésének. 

Fontos hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, napjainkban tipikus helyi és globális 

problémákon keresztül. 

 Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól  

 Riportkészítés az eladókkal  

 Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika  

 Egyéni és csoportos döntéshozatal  

 Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása  

 Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában  

 Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel  

 Szimulációs játék, esettanulmány  

 Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci 

magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése)  

 Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés) 

 

 

1.10. A nevelő-oktatómunka értékelési, -mérési, -ellenőrzési, minőségbiztosítási 

rendszere 
 

 

1.10.1. Az iskola értékelési rendszere 

 

A oktató-nevelő munka fontos része a folyamatos elemző-értékelő tevékenység.  
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Kulcsszavai: a rendszeresség, áttekinthető szerkezete legyen, „azonos mércével mérjen”, 

objektivitásra törekedjen.  

A szakmai munka folyamatos ellenőrzésének, értékelésének szabályait a Belső Ellenőrzési Terv 

tartalmazza. 

Legfontosabb fejezeteiben részletesen szabályozza: 

 

 az órák, helyettesítések, túlórák ütemezését 

 az oktató-nevelő munka az oktató tevékenység szakmai színvonalának értékelését 

 a gazdálkodással összefüggő tevékenységek ellenőrzését 

 az eszközök használatának, nyilvántartásának rendjét 

 az épület használatával összefüggő kérdések (nyitva tartás, takarítás, helyiségek beosztása… 

stb.) 

 a balesetmegelőző, tűzbiztonsági tevékenységek leírását. 

 

1.10.2. A tanulók mérése 

Célja:  

 az elsajátítás, a tudásszint folyamatos rögzítése 

 a tehetség kibontakoztatásban használt módszerek eredményességének ellenőrzése 

 egy-egy tanulási szakasz, folyamat lezárásával rögzíteni az elért szinteket 

 kvalifikálni a tanulókat az ismeretszerzés különböző fokain 

 az objektivitáson alapuló önértékelés készségének kialakítása 

 ellentétes felfogások ütköztetése 

 megfelelő vitakészség kialakítása 

 egymás iránti tisztelet fejlesztése 

 a továbbhaladás feltételeinek megteremtése 

 nemzeti és egyetemes értékek elfogadása 

 

Módszere:  
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 folyamatos megfigyelés, korrekció 

 tudás-aktivizáló módszerek alkalmazása 

 csoportos és egyéni szóbeli számonkérés 

 az áttekintő, összefoglaló dolgozatok, témazáró feladatlapok írása 

 az önállóan készített kiselőadások, beszámolók, gyűjtő-kutatómunkák (könyvtár, Internet 

használat) értékelése 

 a zenei anyagok folyamatos (részben-, egészben történő bemutatása) 

 a hangszeres darabok koncertszerű bemutatása 

 félévente szintmérő zenei- és táncos vizsgák  

 

 

1.10.3. A tanulói ismeretek számonkérésének követelményei és formái  

 

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit évfolyamonként és 

műveltségi területenként a Helyi tanterv tartalmazza.  

 

 

 

Formái: 

 

 Írásbeli ellenőrzések gyakorisága, formái a mindenkor tananyaghoz igazodóan ütemezettek. 

Célja: témaegységek lezárás, tudásszint mérés, átfogó ismeretek rendszerezett formában 

történő számonkérése vagy az egyéni felkészülés hatékonyságának mérése, rögzítése. 

 A tanulói túlterheltség csökkentése érdekében figyelünk arra, hogy egy tanítási napon 

maximum két írásbeli számonkérésnél többet ne kelljen teljesíteni a tanulóknak. Ennek 

koordinálása az osztályfőnökök feladata. 

 A tanulóknak hétvégére írásbeli házi feladat nem adható. 

 Szóbeli számonkérés, a leggyakrabban használt ellenőrzési forma, melyet a szaktanár egyéni 

ütemezés szerint alkalmaz.  
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 Célja: a verbális gondolatkifejtés gyakoroltatása, az ismeretszint mérése, az előadó- és 

vitakészség fejlesztése 

 Komplex (írásban-szóban egyaránt) számonkérés, melyet a hosszabb betegségek, kihagyások 

után, illetve szülői kérésre, vagy a magántanulóknál ütemezetten, a beszámoltatási 

kötelezettségük alól meghatározott időre felmentett illetve az osztályozó, javító- és pótvizsgára 

kötelezett tanulóknál alkalmazzuk. Célja: nagyobb témaegység tudásszintjének komplex mérése 

 Gyakorlati vizsgáztatás, elsősorban a hangszeres játék minősítése. Célja: a zene- és 

táncművész tevékenység gyakoroltatása, a zenei- és táncos képzettség és képesség (koncert- 

vagy előadásszerű) felmérése, értékelése, egy-egy tanulmányi szakasz lezárása, félévi, év végi 

vizsgák, felvételi meghallgatások, az iskola hagyományainak tisztelete. 

 

 

 

1.10.4. A tanulók teljesítményének minősítése 

 

Az értékelés, minősítés a nevelőtestület joga és kötelessége.  

A szaktanár minősíti a tanulók teljesítményét az adott tantárgyakból, tájékoztatást ad a felkészülésről, 

tudásról, fejlődésről vagy hiányosságról. 

 

Minden tantárgyban, minden évfolyamon (az érvényes jogszabályokkal összhangban) a tanárok öt 

osztályzattal minősítenek: 

- jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 

Kiemelkedő tantárgyi teljesítmény esetén a szaktanár jeles osztályzat mellé dicséretet is adhat a 

tanulónak.  

 

Tanév végén tantestületi dicséretben részesül az a tanuló, aki minden területen kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott. 
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 A középiskolai tanulmányok befejezésekor, a tantestület, a diáktanács egybehangzó javaslata alapján 

odaítélheti (évenkénti kiadása nem kötelező, évente csak 1-2 cím osztható ki) az „Iskola Díszpolgára” 

címet. (A cím alapító okiratában pontosan részleteztük az odaítélés feltételeit ill. a címmel járó 

kedvezmények juttatások körét.) 

 

A tanulók teljesítményét független vizsgabizottság is minősítheti, ha erre a szülő igényt nyújt be az 

iskola igazgatójának. (a K.t.-ben előírt módon és formában) 

 

A tanulók teljesítményének minősítése, az osztályzatokon túl rendszeresen szóban is megtörténik: 

tanórán, szülői fogadóórákon, hangversenyeken, fellépések után, egyéni elbeszélgetéseken… stb. 

 

 

 

 

 

1.10.5. A magatartás és szorgalom minősítése 

 

Évente két alkalommal, félévkor és a tanév végén négy osztályzattal: 

- példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2), illetve hanyag (2) 

minősíti a tanuló magatartását és szorgalmát a nevelőtestület.  

Az értékelésben részt vesz – a tanárok, osztályfőnökök mellett – a diákönkormányzat is. 

Az osztályfőnöki-, igazgatói, tantestületi dicséretek és figyelmeztetések is részei a tanulók 

minősítésének.  

 

1.10.5.1. A magatartás osztályzat a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva kifejezi a 

közösséghez, annak tagjaihoz való viszonyát, társai érdekében végzett tevékenységet.  

 

 Példás (5) a tanuló magatartása, ha kezdeményezéseivel, felelősségvállalásával, a közösségben 

végzett munkájával kitűnik társai közül. Elmarasztaló, figyelmeztető büntetése nem volt. A 
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házirendben megfogalmazottakat maradéktalanul betartja. Tanárai, társai figyelnek 

véleményére, meghatározó szerepet játszik a közösség formálásában.  

 

 Jó (4) a tanuló magatartása, ha viselkedésével szemben nem merül fel kifogás. A rábízott 

feladatokat elvégzi. Viselkedése nem kirívó. Figyelmeztetésnél magasabb fegyelmi büntetése 

nem volt. Megbízható, fegyelmezett, a közösséggel együttműködő.  

 

 Változó (3) a tanuló magatartása, ha viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Társaival, 

tanáraival, a felnőttekkel szemben rapszodikus, időnként tiszteletlen durva. Nem vállal önként 

feladatokat, a rábízott teendőket felületesen látja el. Gyakran vét a házirend ellen, bomlasztja a 

közösséget. Kapott fegyelmi büntetései az osztályfőnöki intés, igazgatói intés. 

 

 Rossz (2) a tanuló magatartása, ha fegyelmezetlenségével megbotránkoztatja környezetét. 

Tiszteletlen, durva, agresszív magatartásával önmaga és társai épségét is veszélyezteti. 

Jelentős igazolatlan hiányzása van. A rábízott feladatokat visszautasítja, nem végzi el, 

szembehelyezkedik a közösségi normákkal. Fegyelmi büntetései: igazgatói intés, igazgatói 

rovó.  

 

1.10.5.2. A szorgalom osztályzat – (közismereti, zenei- és táncos külön-külön) félévkor és évvégén 

– kifejezi a tanuló tanuláshoz való viszonyát.  

 

 Példás (5) a tanuló szorgalma, ha teljesítménye képességeihez mérten egyenletesen kiemelkedő. 

Kreatív, önálló munkára képes, feladatait rendszeresen és hiánytalanul elvégzi.  

 

 Jó (4) a tanuló szorgalma, ha rendszeresen tanul, hiánytalanul elvégzi feladatait. Órán nem 

tűnik ki aktivitásával, önállóan nem kezdeményez. Képességeinek megfelelő egyenletes 

tanulmányi előmenetelt produkál.  
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 Változó (3) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkájában rendszertelen, kötelességtudata 

nem alakult ki, nem képességei, hanem hangulatai szerint Tanul. Felkészültsége hiányos, 

ismeretei rendszertelenek, felületesek.  

 

 Hanyag (2) a tanuló szorgalma, ha munkáját a közömbösség, érdektelenség jellemzi. 

Feladatait hiányosan látja el. Figyelmetlen és fegyelmezetlenül dolgozik, akadályozza társait 

az órai munkába. Egy vagy két tárgyból elégtelen érdemjegyet szerzett. Osztályismétlésre 

kényszerül, mert nem tudja teljesíteni az elvárható elégséges szintet sem.  

 

1.10.6. Dicséretek, jutalmak, kedvezmények, büntetések 

 

Azok a tanulók, akik tanulmányi munkájukat képességeikhez mérten kiemelkedően végzik, kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsítanak, hozzájárulnak az iskola hírnevének 

növeléséhez, az iskola dicséretében, jutalomban részesülhetnek.  

Formái: 

 szóbeli dicséret 

 írásbeli dicséret 

 kedvezmények 

 

Szóbeli dicséretek: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói 

 

Írásbeli dicséretek: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi 

 

Kedvezmények: tárgyi jutalmak, hangszerhasználattal -, gyakorlási lehetőséggel -, koncert 

lehetőséggel összefüggő kedvezmények, alapítványi támogatások… stb. (Minden, az oktatási 

törvényben megengedett, a házirendünkben szabályozott területen és módon.) 

 

Azok a tanulók, akik nem tartják be kötelezettségeiket, az iskola rendszabályait, súlyosan vétenek a 

közösségi normák és elvárások ellen, társaikkal, tanáraikkal szemben bántó, sértő magatartást 

tanúsítanak, büntetésben részesülnek. 
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Formái:      

o szóbeli figyelmeztetés 

o írásbeli figyelmeztetés, osztályfőnöki-, igazgatói intés 

o kedvezmények megvonása  

      (csak ideiglenesen alkalmazható, szociális jellegű juttatásokat nem érinthet.) 

 

Súlyos esetekben fegyelmi eljárás indítható a tanuló ellen (a K.t.-ben szabályozott esetekben és módon 

76-77 §). 

 

A fegyelmi büntetés formái:  

- igazgatói megrovás 

- szigorú megrovás 

- kedvezmények csökkentése, megvonása 

- áthelyezés 

- eltiltás a tanév folytatásától 

- kizárás, a tanulói jogviszony megszüntetése 

 

A tanulót (kiskorúság esetén szüleit) kártérítési felelősség terheli.  

 

 

 

 

1.11. Az oktató munka mérése 

 

Célja:  

 a szakmai szint rögzítése, a továbbfejlődés irányainak meghatározása 

 a módszerek elemzése, szintetizálása az iskolai oktató-nevelő rendszerbe 

 a nevelési-oktatási célok hangsúlyainak felerősítése, a gyenge, hibás módszerek, 

kiszűrése, kiiktatása 
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 önbizalom-növelő szakmai megerősítés, újabb módszerek kutatására, alkalmazására, 

kifejlesztésére, továbbadására 

 

Módszere:  

 tanszaki, munkaközösségi értekezletek, megbeszélések 

 bemutató órák elemzése 

 óralátogatás tapasztalatainak elemző megbeszélése 

 külső szakértők segítségével mérni a módszer-, óra-, tananyag hatékonyságát, a 

meghatározott célokhoz való illeszkedést. 

 

1.11.1. A nevelő tevékenység mérése 

 

Csak a meghatározott célra motivált környezetben lehet eredményes oktató-nevelő munkát kialakítani.  

Az iskolai környezet minden szereplőjének (diák, pedagógus, technikai személyzet) feladata, hogy a 

közösen kialakított értékrendszer hordozója legyen. A nevelési környezet az iskolai célok 

megvalósulásának terepe.  

Az értékrendszer működésének folyamatos mérése során, nemcsak az általánosan elfogadott 

társadalmi normák betartását, hanem céljaink eléréséhez szükséges értékek megvalósulását is 

figyelemmel kell követni. 

 

Módszere:  

Az indirekt- az iskolai élet szervezésénél figyelembe kell venni azokat az alapvető érékeket, amelyek 

mentén kifejeződnek ezek az elvárások direkt- a nevelési célok megfogamzása a pedagógiai program, a 

tantervek összeállításánál a mindennapi oktató-nevelő munka során figyelemmel követni, számon kérni 

ezen értékrendszer működését.  

 

 

1.11.2. Minőségbiztosítás 
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Az iskola tantestülete 2004-ben kidolgozta és elfogadta minőségirányítási programját, amely átfogóan 

szabályozza az iskolai működés minden területét. Megfogalmazza a legfontosabb elveket és 

elvárásokat, feladatokat és módszereket. E program működtetésében megfelelő garanciát látunk arra, 

hogy az oktató-nevelő munkánk, az iskola működtetése, minden iskolahasználó számára azonos és 

megfelelő minőséget biztosítson. 

 

A tantestület az iskolavezetéssel közösen ellenőrzi és értékeli a nevelő-oktató munkát és a 

visszajelzések tervszerű és folyamatos elemzése alapján kezdeményezi a szükséges korrekciókat. 

Ennek a munkának a koordinálására hivatott a szakmai kabinet, amely mind a zenei, mind a táncos, 

mind a közismereti területek, képviselőit magában foglalja. 

A kabinet létszáma 5 fő. A tagokat az iskola igazgatója kéri fel, megbízásuk visszavonásig érvényes. A 

kabinet az igazgató szakmai tanácsadó testülete.  

 

Feladatai: 

o Tartalmilag előkészíti a nevelőtestület szakmai döntéseit. 

 -Az iskolavezetés kérésére megvitatja az aktuális szakmai kérdéseket, 

        és javaslatot tesz a megoldásra. 

 

o A tantestület tagjainak egyéni kérése alapján megvitat és tanácsot ad egyedi szakmai 

kérdésekben. 

 

A szakmai kabinet javaslatai sem a tantestületet, sem az iskolavezetést, sem a tantestület egyedi tagjait 

nem kötelezi. 

A kabinet etikai, gazdálkodási és munkajogi kérdésekben felkérésre sem foglal állást. Ezeket csak 

szakmai-tartalmi problémák részeként tárgyalja. 

A kabinet munkáját saját belső munkarendje alapján szervezi. 
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1.12. Az iskolai élet munkarendje 

 

Szervezeti és Működési Szabályzatunk az iskolai élet fő irányvonalát határozza meg. Melléklete a 

Házirend, amely a mindennapi élet gyakorlati útmutatója. A tanulók élet- és munkarendjével 

összefüggő szabályokat az osztályfőnökök minden tanévben ismertetik a tanulókkal és a szülőkkel.  

Iskolánkat az igazgató két igazgatóhelyettessel és egy gazdaságvezetővel irányítja. Munkájukat 

munkaköri leírás alapján látják el.  

Diákönkormányzat, Közalkalmazotti Tanács és a Magyar Zeneművészek és Táncművészek 

Szakszervezetének alapszervezete, a RDSZ egy csoportja működik iskolánkban. 

 

 

 

A tantestület tagjai szakmai munkaközösségekben dolgoznak:  

Közismereti-, osztályfőnöki-, zongora-, vonós-, fafúvós-, rézfúvós-, elméleti-, zongorakötelező 

munkaközösségek.  

Az Iskolaszék 1994-ben alakult meg, de 1997- 2004 között szüneteltette tevékenységét. 

2004-ben merült fel igény további működésére.  

 

 

1.12.1.Az iskola munkaprogramja 

 

A tanévnyitó értekezleten dönt a tantestület éves munkaprogramjáról, amely tartalmazza:  

 

 a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi jegyeit 

 a közismereti, a zenei- és táncos tantárgyfelosztást 

 a tanév kiemelkedő feladatait 

 a tanév pontos rendjét:  

az első és utolsó tanítási napot,  

a téli és tavaszi szünetek időpontjait,  

a tanítás nélküli munkanapok idejét és feladatait,  
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az évi kirándulás időpontját és tervét,  

a diák-önkormányzati napok idejét és programját, 

az iskolai szintű rendezvények, ünnepségek tartalmát, idejét és felelőseit,  

esetenként az országos zenei- és táncos versenyek, találkozók időpontját és szervezési 

feladatait. 

 

Meghatározza:  

 a nevelőtestületi - -és a szülői értekezletek idejét, napirendjét 

 a tanári fogadóórák beosztását 

 a félévi, év végi zenei- és táncos vizsgák ütemezését 

 a tanulmányi versenyeken résztvevők körét, lebonyolításának ütemét 

 a vállalható külső fellépések tervezett számát, körét 

 

 

 

 

 

1.12.2. Szervezeti hagyományok  

 

A szakmai munkaközösségek éves munkaprogramot készítenek, és ez alapján szervezik szakmai 

rendezvényeiket, továbbképzéseiket.  

A Diákönkormányzat rendszeresen részt vesz az iskolai működés valamennyi kérdésének 

megvitatásában.  

 

A nyílt napok megtartása beiskolázási programunk fő része. Előfelvételi konzultációkat tartunk, 

kurzusokat, szakmai találkozókat neves művészekkel.  

 

Különböző iskolák részére zenei- és táncos ismeretterjesztő programokat szervezünk, amelyek 

szereplési alkalmat biztosítanak diákjaink számára, ugyanúgy, mint a város ünnepeken, kulturális 

eseményeken való fellépések.  
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Az országos tanulmányi versenyeken való részvételt és a Zeneművészeti Szakközépiskolák Országos 

Trombitás és Ütős Versenyek megrendezését szintén fontos feladatnak tartjuk.  

 

A régió zeneiskoláival való kapcsolattartásunk beiskolázási programunk fő része. Az alsó fokú szakmai 

tanulmányi versenyek területi válogatóinak megtartása lehetővé teszi, hogy a tehetséges leendő 

növendékeinket megismerjék, és ők is bemutatkozzanak iskolánkban. A Liszt Ferenc Zeneakadémiával 

kapcsolattartásunk alapvető szakmai érdekünk. A nemzetközi hírnévnek örvend fő intézményben 

számos növendékünk tanul és a tanári kar nagy része is itt folytatta tanulmányait.  

 

A Zeneakadémia tanárai látják el iskolánk szaktanácsadási igényeit is. Növendékeink legnagyobb részt 

az ország hat zene- és tánctanárképző intézetében folytatják tanulmányaikat. Sokan a Miskolci 

Egyetem Zeneművészeti Intézetében tanulnak tovább, mely főiskolai rangú és zenetanári képesítést 

biztosít.  

 

A külföldi kapcsolatok ápolása és a külföldi versenyeken való részvétel elősegíti diákjaink zenei- és 

táncos előrehaladását, fejlődését. Jelenleg is a zenei- és táncos képzést megvalósító intézményekkel 

közös programot folytatunk. A Zenegimnáziumok Nemzetközi Szövetségének aktív tagjaként képviseljük 

országunk zeneoktatási intézményeit. A tagországok intézményeivel jó együttműködést alakítottunk ki, 

különösen Drezda, Bukarest, Ankara, Graz zeneiskoláival, amelyekkel közösen nemcsak tanárok 

módszertani látogatásait, de tanulók cseréjét is tervezzük, illetve megvalósítottuk. Miskolchoz kötődő 

vagy volt zenetanár kollégáink kapcsolatrendszerét kihasználva működő kapcsolatokat építettünk ki 

Svédország, Szlovákia, Svájc, Olaszország hasonló képzést megvalósító intézményeivel. 

 

A Magyar Zeneiskolák Szövetségével, és a Művészeti Középiskolák Szövetségével, intenzív naprakész 

kapcsolatunk biztosítja a pontos tájékozottságot az országos tanügy-igazgatási, szervezeti és szakmai 

feladatokról.  

 

A miskolci középiskolai igazgatók egyesülete olyan szakmai munkaközösséget jelent a vezetők részére, 

ahol az iskolai önállóság és a sajátosságok tiszteletben tartásával rendszeres egyeztetésre kerül sor, 

közös feladatainkról.  
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1.12.3.  Iskolai rendezvények 

 

Ünnepeinkről való megemlékezéseinket, rendezvényeinket, mindig méltó keretek között, az iskola 

tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak jelenlétében, gyakran hangversennyel egybekötve szervezzük. 

Az iskolai rendezvényeket tudatosan használjuk fel, építjük be nevelési programunkba, mert a 

közösségformálás, az értékközvetítés hatékony eszközének tekintjük. 

 

Az iskolai élethez kötődő ünnepkör: 

- állami ünnepek 

- városi ünnepeink 

- a zene- és táncművészethez kötődő ünnepek 

- az iskola névadójához, működéséhez kötődő ünnepek 

- tanévnyitó- és záróünnepély 

- szalagavató 

- ballagás 

 

Iskolai rendezvények: 

- országos tanulmányi versenyek 

- nyíltnapok 

- szülői értekezletek 

- koncertek (fél-estek, osztály-, tanszaki-, iskolai-, testvériskolai-, városi koncertek) 

 

 

Az iskolai hagyományokhoz kötődő rendezvények:  

- tücsökavató: az elsősök avatása 

- tanári komédia 

- diák-önkormányzati napok  

- iskolai kirándulás, sport rendezvények 

- volt növendékek hangversenye,  
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- volt tanárok emlékének ápolása 

- az iskola díszpolgára cím adományozása 

 

A oktató munkát segítő szakmai típusú rendezvények:  

 

- vers és prózamondó iskolai verseny 

- helyesírási, idegen nyelvi versenyek 

- tanszaki - és osztálykoncertek, szólóestek 

- művésztanárok hangversenyei 

- zenei- és táncos kurzusok és tanszaki versenyek 

- bemutatóórák, -foglalkozások 

- társintézmények ill. a város igényeit kiszolgáló koncertek  

 

 

1.113. Személyi feltételek  

 

A személyi feltételek biztosítása nehéz feladat, tekintettel arra a tényre, hogy néhány zenei szakon 

nincs Miskolcon élő szakember. Az iskola történetében idáig nem volt olyan év, amikor csak kizárólag 

helyben élő tanárok oktattak volna. 

Kiemelt szakmai feladat, hogy Miskolcra telepítsünk jól kvalifikált művésztanárokat.  

A tantestületet fele létszámban jelenleg is egykori növendékek alkotják.  

 

Pedagógusok és egyéb dolgozók 

 

A 2013/2014-es tanévben, iskolánkban 61 fő pedagógus és egyéb munkakörben dolgozó lát el 

feladatot.  

Megoszlásuk:  

Pedagógus állományban összesen 52 fő tartozik,  

ebből főállású teljes munkaidős 36 fő, mellékállású teljes munkaidős 1 fő, részmunkaidős 9 fő, óraadó 

6 fő.  



 

62 
 

Valamennyi tanár megfelelő szakképzettséggel rendelkezik.  

A nem pedagógus munkakörben dolgozók: főállású teljes munkaidős 6 fő, mellékállású 6 fő.  

 

Az elmúlt évekhez viszonyítottan személyi állományunk alakulása kiegyensúlyozott képet mutat. A 

személyi feltételek biztosításában problémát okoz:  

- viszonylag kis tanulólétszám változása esetén is megváltozhat a főállású pedagógus 

teljes és részmunkaidős besorolása 

- az utazó tanárok számának folyamatos csökkentését csak megfelelő helyi szakemberek 

biztosításával tudjuk elérni.  

- A zene- és táncművész tanáraink többsége több álláshelyen is érdekelt, így érthetően a 

számukra legelőnyösebb lehetőséget biztosító munkahelyet választják főállásnak.  

- A tantestület nyugdíjkorú állományát tervszerűen fiatal pályakezdő pedagógusokkal 

helyettesítjük.  

 

A tanügy-igazgatási adminisztrációt két iskolatitkár látja el. Szükséges volt egy státusz bővítése, az 

egyre szélesebb körű regionális és kiterjedt nemzetközi kapcsolatok feladatellátására. 

 

A technikai személyzet szakszerűsége és igényessége is lényeges. Több külső rendezvény esetén 

különösen meghatározó a technikai személyzet megfelelő felszültsége.  

 

1.14. Tárgyi feltételek 

 

A tárgyi feltételek legfontosabb eleme az iskolaműködésének székhelye: az épület. A miskolci 

Zenepalota 1927-ben épült eredetileg is a zeneoktatás céljaira. Jelenleg itt működik  a Miskolci 

Egyetem Zeneművészeti Intézete. Az épület állami tulajdonba került (2005), de a miskolci egyetem 

kezelésébe, azzal a feltétellel, hogy biztosítania kell a középioskola működési feltételeit. A két 

intézmény egy épületben működése, jogi problémák, pénzügyi problémák, szakmai problémákat vett 

fel.  
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Tornateremmel nem rendelkezünk, a tornaórák egy részét a Zrínyi Gimnázium tornateremben oldjuk 

meg, a többit uszodában illetve strandon, korcsolyapályán, vagy a pincénkben kialakított kondicionáló 

teremben.  

 

Hangszerellátottságunk megfelelő, de állandó felújításra és beszerzésre van szükség. Az ehhez 

szükséges anyagi fedezetet elsősorban pályázatok útján tudjuk biztosítani.  

Az oktatáshoz szükséges eszközök és berendezések hiányosak, alacsony technikai színvonalúak, 

elhasználódottak (a tanterv előtt részletesebben taglalva). 

 Kivételt az új számítástechnikai berendezéseink jelentenek, a számítógépeket  a 

sulinet program keretében kaptuk illetve pályázatokon nyert támogatásokból vásároltuk, már 

rendszerbe állítva működnek is.  

A könyvtári ellátottságunk szegényes, mind a könyv, mind a hangzóanyag tekintetében. 

A kottatárunk megfelelő. Külön gond az alagsorban elhelyezés, ami meggyorsítja a gyűjtemény 

elhasználódását (penészes, vizes falak, beázások, hideg fűtetlen helyiségek.) 

A könyvtári állomány 10 ezer egységből áll.  

Ennek 50 %-a könyv, ebből 31 %-a szakkönyv, 23 %-a a tanulók oktatásában felhasználható 

szakirodalom, 46%-a szépirodalom.  

Az összesen állomány 40 %-a kotta. Az amortizálódott, leselejtezett kottákat megőrizzük kiegészítjük, 

átírjuk, így a valóságos mennyiséget közel 1/3-al ki tudjuk egészíteni. Az állomány 10 %-a 

hangzóanyag, meghatározó része (3/4-e) elavult hanglemez, kisebb hányada kazetta és CD hordozó.  

 

A tantermek, kiscsoportos termek, irodák bútorzata elavult, amortizálódott. A tárgyi-, 

eszközellátottságunk javításához csak pályázati források állnak rendelkezésünkre.  

A pályázatokon érkező pénzeket nagyrészt azonban a nagyon drága és költséges hangszerállomány 

gyarapítására, felújítására, gondozására kell fordítanunk.  

 

1.15.  Finanszírozási feltételek 

Iskolatípusunk a közoktatás részeként központi normatíva alapján kap támogatást. A képzés egyedisége 

és kis létszáma miatt a fenntartó a normatívához képest kétharmad további kiemelt támogatást biztosít. 
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Ez a lehetőség csak a minimum-működésünket biztosítja. Minden további fejlesztés évek óta csak 

pályázatok útján oldható meg. 

 

Az intézmény sajátosságaiból adódik, az alacsony tanulólétszám, melynek eredménye, hogy a fejkvóta 

a költségvetés kb. 25 %-a, a többit a fenntartó egészíti ki.  

Az éves költségvetés mintegy 80 %-a bér, személyi kiadás és ezek járulékai.  

A maradék 20 % csak az intézmény „rezsi költségét” fedezi.  

Feltétlenül meg kell említeni azt a véleményünk szerint hibás gyakorlatot, hogy a fenntartónk (szakmai 

indokainkat mellőzve) az épületüzemeltetés 1/3 költésgének térítését kéri csak az egyetem főiskola 

tagozatától. Természetesen ez nem a valós „fogyasztás” reális kifejeződése. (Tanulólétszámuk a miénk 

feletti, dolgozói létszámuk közel azonos, működésük a miénkkel megegyező időtartamú, az általuk 

használt épületrészek hasonló nagyságúak.) ez gyakorlatilag az egyetem, főiskola burkolt költségvetési 

támogatása, sajnos rajtunk – költésvetésünkön- keresztül.  

A szakmai munka költségeit és hangszerállomány pótlására fordítható összegeket évről-évre 

pályázatok útján teremtjük elő.  

A saját bevételi forrásaink (terembérlet, hangversenyek, rendezvények bevételei) leszűkültek az említett 

intézkedések miatt. 

 

 

                                                                                                             1. számú melléklet 

A felhasznált legfontosabb jogszabályok jegyzéke 

 

o A Magyar Köztársaság Alkotmánya 

o Az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról  

o Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX Törvény 

módosításáról 

o Az 1999. évi LXVIII. Törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 

módosításáról 

o Az 1993. évi LXXVI. Törvény a szakképzésről  

o Nemzeti Alaptanterv (MKM. Bp. 1995.) 
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o Az 1992 évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

o Az 1992. évi XXI. Törvény a Munka törvénykönyvéről 

o A 130/1995. (X. 26.) Korm. Rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról. 

o A 138/1992. (X.8.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben.  

o A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 16/1998. (VI. 8) MKM rendelet 

o A 111/1997. (V. 27) Korm rendelet a tanári képesítés követelményeiről.  

o A 277/1997. (XII. 13.) Korm. Rendelet a továbbképzésről, különös tekintettel 

annak 185/1999. (XII. 13.) Korm. Rendelettel történt módosítására. 

o A 131/1999. (VIII. 26.) Korm. Rendelet a művészeti felsőokt. Alapképzési 

105/1998. (V. 23.) Korm. Rendelet módosítása 

o A 2/2000 (I. 31.) OM: rendelet az Országos képzési jegyzékről szóló7/1993. (XII. 

30.) MÜM. Rendelet módosításáról.  

o A 28/2000. (IX. 21.) Oktatási miniszter rendelete a kerettantervek kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

o A 63/2000. (V. 5.) Korm. Rendelet a NAT kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) 

Korm. Rendelet módosításáról 

o a 130/1995.(X. 26.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról  

o és ennek módosításai: 5/1998.(II. 8.) MKM rendelet, a 16/1998.(IV. 8.) MKM rendelet, 

valamint a 63/2000.(V. 5.) Kormányrendelet 

o a 11/1994.(VI. 8.) MKM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

o a 277/1997.(XII. 22.) Kormányrendelet a továbbképzésekről különös tekintette annak 

185/1999.(XII. 13.) Kormányrendelettel történt módosítására. 

o 40/2002. (V. 24.) OM. rendelet a vizsgatárgyak részletes követelményéről 

o 243/2003. (XII. 17.) Kormány rendelet a kerettanterv kötelező bevezetéséről 

o K.t. 114-119 §, az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, a térítési díj fizetési 

kötelezettség, a tandíjfizetési kötelezettség … stb. területek szabályozása.  

o 25/1989. (VII. 24.) MM, 

o 35/1989. (XII. 30.) MM, 14/1991. (VI. 19.) MKM, 

o 11/1992. (VI. 19.) MKM, a tanulókat megillető kedvezményekről, 

o 9/1993. (XII. 30.) MüM-MKM Az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók 

juttatásairól 

o 1994. évi VI. tv. 23. §, 10/1994. (I. 30.) Kormányrendelet. a gyermekétkeztetésről,  
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o 3 /1989. (II. 26.) MMr. 3/1990. (VIII. 1.) MKM. rendelet, 17/1990. (XII. 20.) MKM 

rendelet,  

o 11/1994. (VI. 8.) Kormányrendelet. Az alap- és középfokú nevelési –oktatási 

intézményekben, valamint a zeneiskolákban a tanulók által fizetendő díjakról és 

költségtérítésekről.  

 

 

2. Helyi tanterv 

 

2.1. Az iskolaszerkezet  

2.1.1. Képzési szintek 

 

Nappali tagozat: ahol a közismeretei, zenei- és táncos képzés egymással párhuzamosan, 

vagy eltérő ütemezéssel folyhat, középiskolai keretek között.  

 

Szakmai tagozat: ahol csak zenei- és táncos képzésben részesül a tanuló. 

 

Vendégtanuló: lehetőség van a vendégtanulói státuszra annak a 18 éven aluli 

középiskolásnak, aki a közismereti tanulmányait másik középiskolában folytatja, de a 

zene- és tánc szakképesítést nálunk szerzi. A képzés a 11. évfolyam után alaptandíj 

köteles.  

 

Felkészítésünk célja: az érettségi vizsga és a szakmai képesítő vizsga anyagának 

elsajátíttatása, s a megszerzett tudásfedezettel elsősorban szakirányú, de bármely 

felsőoktatásra való felkészítés. 

 

A tanulók részére igény szerint kollégiumi elhelyezést szervezünk meg. Növendékeink a Teleki 

tehetséggondozó-, a Központi Leány-, a Petőfi-, és  a Karacs Teréz Kollégiumokban vannak 

elhelyezve. 
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Beiskolázási körzetünk alapvetően Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár, Hajdú-

Bihar és Nógrád megyék, de az ország más területeiről is felveszünk növendékeket. Az elmúlt évektől 

fogadunk növendékeket Szlovákia, Ukrajna, Románia magyar nemzetiségű térségeiből is, a régiós 

együttműködés és a kedvezménytörvény lehetőségeit kihasználva. 

 

Tanulóink szociális háttere változatos képet mutat, a szülők összetétele foglalkozási, műveltségi szint és 

korosztály tekintetében igen heterogén.  

A magasan kvalifikált, jómódú családok gyermekei mellett nagyobb számban fordulnak elő nehéz 

körülmények között élő családok gyermekei.  

 

2.1.2. Az iskola képzési rendje 

A tanulmányi év 

            

 A közismereti, zenei- és táncos tanulmányok 37 hét/év -re ütemezetten 185 tanulmányi napra vannak  

elosztva. Kivétel az érettségi vizsga illetve a szakképesítő vizsga éve, ahol 33hét/év 165 nap. 

          

A képzési évfolyamok 

 

A./ Nappali tagozaton 

 

A közismereti:  9, 10, 11, 12 évfolyam,    ami középiskolai kétszintű érettségi vizsgával zárul. 

                                                                                              

A zenei-és táncos:  I, II, III, IV, V évfolyam,     ami zenei-és táncos szakképesítő vizsgával zárul. 

                                 

A közismereti és szakképző évfolyamokon folyó képzés követelményei 

o teljesíthetők párhuzamos képzés formájában (az azonos évfolyamokat egyszerre 

teljesíti, pl. közismereti 10/zenei II.) 

o de teljesíthetők eltérő ütemezéssel (pl. ha új zenei szakot vesz fel  

vagy zenei szakot változtat ezért közismereti 11/zenei I.) 

 

A bevezetett V. évfolyam speciális lehetőséget kínál a szakmai és/vagy közismereti képzésben. 
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B./ Szakmai tagozaton 

 

A szakmai I, II, III, IV. V. évfolyam    (a „zenei évfolyamokkal” megegyező tartalmú szakképzés), 

ami zenei szakképesítő vizsgával zárul.     

 

Felvehető, aki sikeres szakmai felvételi vizsgát tett és 

 érettségi vizsgával és szakképesítéssel nem rendelkezik (de 18 éven felüli), közismereti 

tanulmányait más középiskolában folytatja. 

 érettségizett, de szakképesítéssel nem rendelkezik. 

 érettségizett, szakképesítéssel rendelkezik, de továbbtanulását az új szakképesítés  

     alapján tervezi.                             

 

 

 

2.2. Az osztályba és csoportba sorolás, a csoportbontás szempontjai 

 

A nappali tagozaton évfolyamonként 2-2 osztály (A és B jel) működik. Szakmai tagozaton nincs 

osztályba sorolás. A választott idegen nyelv oktatása alapján  lehetőség szerint A   osztályba az angol, 

B osztályba a német nyelvet, tanulókat soroljuk.  

A közismereti tárgyak oktatása osztálykeretben és csoportbontásban (pl. nyelv, informatika, 

testnevelés, közép vagy emelt szintű érettségire felkészítés stb.) történik.  

A zenei tárgyaknál:  

 

 egyéni órák, olyan általában hangszeres órák, ahol csak a növendék és a tanár 

van jelen 

 csoportos órák:  
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 szolfézs-zeneelmélet főtárgy órák: évfolyamonként 3-10 fős csoportokban 

 a hangszeres gyakorlati képzéshez kapcsolódó órák 

Kamarazenei csoportok, itt különböző évfolyamú és más-más hangszert tanuló diákok vannak 

besorolva.  

      Zenei gyakorlatok 

Iskolánk tanulói: szimfonikus-, fúvószenekari ill. énekkari gyakorlatra vannak beosztva. Itt 

különböző évfolyamú, más-más hangszert tanuló diákok alkotnak képzési csoportot.  

 Zeneelmélet csoportok 

A megszólaltatást tekintve azonos hangszercsoportot tanuló, azonos évfolyamot végző diákok 

(függetlenül attól, hogy nappali vagy szakmai tagozatos hallgatók) szolfézs, zeneelmélet, 

zeneirodalom, népzene tárgyakból 5-15 fős csoportokba vannak beosztva.  

 

Vannak időlegesen egy-egy zenei- és táncos feladatra létrejött ideiglenes csoportok, amelyek a 

tantervben ütemezett feladat megoldásáig működik és vannak egész tanulmányi év alatt változatlan 

létszámmal és összetétellel működő csoportok. Ebből látható, hogy 1-1 növendék egyszerre több (3-9) 

képzési csoportnak a tagja. Mivel ezek összetétele hangszerenként, évfolyamonként, tagozatonként 

vegyes, ezért számuk összességének kifejezése hamis képet mutat.  

 

2.3. Az alapképzést kiegészítő tevékenységek 

 

Mivel ebben az intézménytípusban továbbra sem különül el a közismereti és szakképzés időszaka, a 

növendékek 22-24 óra/hét közismereti képzés mellett 11-19 óra/hét zenei- és táncos képzésben 

részesülnek úgy, hogy a napi 2-4 óra hangszeres gyakorlás (mint a tanulmányok folytatásának 

elengedhetetlen eszköze) követelményét is teljesíteniük kell. Ez mármint a napi kötelező gyakorlás 

sehol (K.t.,  NAT… stb.) nem jelenik meg, pedig egyrészt a diákok képzési idejéhez szorosan 

kapcsolódó, azt figyelmen kívül nem hagyható tény. Másrészt Az iskolának is túlmunkát, költséget 

jelent a gyakorlások megszervezése. (Több olyan hangszer van, aminek a gyakorlását csak az épületen 

belül lehetséges megoldani, pl. orgona, ütőhangszerek.) 

Másrészt növendékeink nagy számban kollégisták, panelházban élők, ahol nem minden hangszer 

gyakorlására teremthetők meg a feltételek, pl. fúvós hangszerek. A 22-24 óra közismereti, 11-19 óra 
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zenei és a heti (összesen: 14-28 órai) gyakorlás mellett – ez összesen: 45-71 óra/hét/tanuló foglalkozás 

megszervezésén túl az iskolának sem személyi sem tárgyi feltételei nem engedik meg az alapképzést 

kiegészítő nem kötelező tanórai ill. választható tevékenységek körét túl szélesre szabni. 

 

a., az alapképzést kiegészítő nem kötelező tanórai foglalkozásokat:  

 hangszeres kamaramuzsikából 

 olasz nyelvből 

 számítástechnikai ismeretekből 

 matematikai fakultáció (azoknak a 10-12. évfolyamos növendékek részére, akik e tantárgyból 

emelt szintű érettségire vagy felvételire készülnek.) 

 felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások (magyar nyelv, idegen nyelv, szolfézs, 

zeneelmélet stb. tárgyakból a gyengébb felkészültséggel érkezők illetve a tehetséges részére)  

 A társművészeteket képzésbe kapcsoló, a műveltséget szélesítő ismeretek, készségek 

megszerzését célzó foglalkozások: Drámajáték, Tánc, Anyanyelv művelési, Opera ismereti 

fakultációk. 

 

b., az alapképzést kiegészítő nem kötelező választható tevékenységeket:  

 zenei- és táncos kurzusok (elméleti és hangszeres) 

 sportköri tevékenységek (szabadidő sportok, kondicionáló torna) 

 internetes ismeretek (számítógépes labor használata) 

 zenei- és táncos munkaképesség fejlesztő tevékenységek 

 a diákok kezdeményezésein alapuló egyéb érdeklődési, öntevékenységi körök 

 

- területein szervezzük meg. Emellett az iskolai-, városi-, országos versenyekre, rendezvényekre 

alkalmi zenekarok, színjátszó csoportok, együttesek vagy egyéni versenyzők felkészítését oldjuk meg e 

foglalkozásokon belül.  

 

 

2.4. Képzési irányok (ki- és bemenet szabályozás) 
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2.4.1 Tanulói jogviszony, átjárhatóság 

 

Belépés az iskola induló évfolyamára 

 

A zene- és táncművészeti szakgimnázium a zenei- és táncos irányú felsőfokú továbbtanulásra készít fel. 

Növendékeivel szemben követelményként fogalmazza meg a zenei- és táncos alapfokú képzettség – 

magas szintű – meglétét. 

Tehát, rekrutációja a zenei- és táncos alapfokú intézmények végsős tanulók felé irányul. Zenei- és 

táncos előtanulmányok nélkül gyakorlatilag nem lehet ebbe az iskolatípusba bejutni. Zene- és 

tánciskolai előtanulmányok után a 7. évfolyamtól, szakmai tagozaton, a 8. évfolyamtól párhuzamos 

nappali tagozaton illetve érettségi után szakmai tagozaton folytathatják tanulmányaikat a diákok.  

 

Nappali tagozaton: 

 

- 8. általános iskolai osztály elvégzése (13-14. életév betöltése) 

- zene- és tánciskolai előtanulmányok (hangszercsoportonként változó min. 3-6 év) 

- a tanulmányok sikeres elvégzését igazoló általános, zene- és tánciskolai bizonyítvány 

- szülői nyilatkozat a továbbtanulás hozzájárulásához  

- egészségügyi alkalmasság 

- sikeres felvételi vizsga 

 

 

Szakmai tagozaton:  

 

- az általános iskola 7. osztályának elvégzése után, de párhuzamosan az általános iskola további 

évfolyamain (vagy az ennek megfelelő gimnáziumi évfolyamokon) tovább tanulva (12-13. 

életévben) 
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- /vagy az általános iskolát befejezve 8. osztály után, (vagy az ennek megfelelő gimnáziumi 

osztály után) úgy hogy csak zenei tanulmányait folytatja az intézményünkben, 

tankötelezettségét más intézményben teljesíti (13-14. életév után) párhuzamosan. A zenei 

szakképzésben csak a tanulmányi kötelezettség teljesítésével párhuzamosan vehet részt.  

- /vagy érettségi után az első- (ez tandíjmentes) vagy további szakképesítés megszerzéséig (18 év 

után, de legfeljebb 22 életévig) 

- zeneiskolai tanulmányok sikeres elvégzését tanúsító bizonyítvány  

- A tanuló jogviszonyt, illetve a párhuzamos képzést engedélyező nyilatkozat 

- Kiskorú esetén szülő nyilatkozat, nagykorú esetén jövedelemigazolás 

- Egészségügyi alkalmasság 

- Sikeres felvételi vizsga 

 

2.4.2. A felvételi elve 

Valamennyi tanszakon szakmai bizottság előtt szakmai alkalmassági vizsgát kell tenni, valamint a 

nappali tagozatra jelentkezőknek közismereti tesztet kell megoldaniuk. 

 

A szakmai alkalmassági vizsga:  

        - írásbeli 

  - szóbeli 

fordulóján a felvételiző képességeit, zenei jártasságát, a választott zenei szakon való alkalmasságát 

vizsgáljuk.  

 

a./ Az írásbeli, szolfézs és zeneelméleti feladatok megoldásából áll.  

Zeneiskolai tanulmányokra épülő követelményrendszert fogalmaz meg. Összeállítását (iskola-

specifikus) az elmélet tanszék szakemberei végzik, összhangban a zeneiskolai követelmények 

korosztály-, hangszercsoport szerinti előírásaival. Ügyelve az oldott, „jó légkörű” jelleg 

kialakítására. Az értékelésbe a felkészítő tanárok, szülők is részt vehetnek.  

 

b./ A szóbeli (gyakorlati) vizsga  
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A jelentkezők hangszeres felkészültségét, zenei affinitását, pályára való alkalmasságát vizsgálja. Az 

általuk hozott darabok, darab részletek előadásszerű meghallgatása illetve a jelölttel történő 

elbeszélgetés során. A szóbeli vizsga nyilvános.  

 

A felkészülést segítve szakmai konzultációkat szervezünk a felkészítő tanárok részére. A 

követelményeket és szempontrendszereket a partner zeneiskoláknak a felkészülés időszakában 

megküldjük. Előfelvételi meghallgatásokat szervezünk, hogy a jelentkező megismerje, tapasztalja a 

felvételi eljárás lefolyását.  

 

Közismereti teszt:  

 

A írásban történő (’30) képességfelmérés az általános iskolai tantárgyi követelményekre alapoz. 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, földrajz… stb. tárgykörből az általános 

műveltséget és tudásszintet célozza felmérni. 

A jelentkezők nivellálását, a felvételt nyertek erényeinek és hiányosságainak rögzítését szolgálja. 

Azért van szükség a jelentkezők ilyen típusú feltérképezésére, mert nagyon heterogén környezetből 

érkeznek (városi- falusi iskolák, általános iskola- gimnázium… stb.) 

Elsősorban a közismereti tanárok munkáját segíti, mert így az indulószintekhez jobban 

alkalmazható követelményeket tudnak megfogalmazni. Elfogadjuk a városban bevezetésre került 

egységes középiskolai felvételi teszteket is, így tehermentesítve a felvételizőket a több helyen megírt 

felvételi vizsga alól.  

(A középiskolai felvételt szabályozó rendelet, a mi képzési struktúránkban kötelező jelleggel nem 

értelmezhető).  

 

 

2.4.3. Belépés felsőbb évfolyamra, továbbtanulás, átjárhatóság 

 

Más iskolából érkezőknek a tanulmányikat igazoló bizonyítvány alapján és igény szerint 

lehetőséget adunk zenei tanulmányok folytatására. (k.t. 67 §, 71 §, 72 §) 
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2.4.4. A ki- és bemenet szabályozása, átjárhatóság 

 

Az előbbiekből is kitűnik, hogy iskolánk – a többi általánosan képző középiskolához képest – zárt 

struktúrájú képzési rendszerrel működik.  

 

 A belépés feltétele: az általános (korosztálytól elvárható) műveltségen túl, a zenei képességek 

átlagon felüli megléte, több éves (3-6) zeneiskolai tanulmányok. Ez azt jelenti, hogy nem a 

képzés során, hanem azt jóval megelőző időszakban történik a pályaválasztás.  

 Képzésünk során nem ez, sokkal inkább az alkalmatlanság (képesség-, jártasság feltételeinek 

megváltozása) miatti esetleges pályamódosítás okoz nevelési, pedagógiai akadály. 

 A képzés során (a többi szakképesítő jellegű intézménnyel ellentétben) nem lehet általánosan 

képző – szakképző szakaszra bontani tevékenységünket, hanem egymással párhuzamosan, 

szervesen egymásba épülve kell megszervezni pedagógiai munkánkat. 

 A párhuzamos képzés szelekciót kényszerít ki, a különböző műveltségi területek, szakképzés 

arányának maximált időtartama (előírt kötelező óraszámai) miatt. (K.t. 27 § (7-9), 52 § (1-2-3-

4) 

 Ez a ki-, bemeneti szabályzást, az átjelentkezést nagymértékben meghatározza.  

 A magasabb évfolyamra ezért vagy azonos típusú középiskolából fogadjuk el a jelentkezést 

és/vagy más típusú középiskolából való átjelentkezés esetén zenei különbözeti vizsgák letétele, 

vagy a zenei szakképzés más ütemű teljesítése (pl. zenei I. évfolyamot kezd) a feltétel.  

 Ugyanígy, a mi iskolánkból való átjelentkezés során a tanulónak számolnia kell a nálunk nem, 

vagy mást tematikával oktatott tantárgyakból (pl. kémia, fizika… stb.) különbözeti vizsga 

letételére.  

 Az „átjárhatóság” iskolánkban – bár deklarált lehetőség-, nem haladja meg az évi 5-8%-ot. 

Ebből 80 % hasonló típusú intézménybe/ből megy/jön, azaz másik zeneművészeti 

szakközépiskolából/ba.  

 Azok a tanulók, akik pályaváltoztatásra kényszerülnének – zenei képességeik változása miatt-, 

ma már iskolánkban is az általánosan képző középiskolákkal megegyező kétszintű érettségi 

vizsgát tehetnek. (A zenei szakképzés óraszámát csökkentve, a közismereti képzés óraszámát 
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arányosan növelve náluk.) Így a más irányú továbbtanulásra is esélyessé válnak. Az elmúlt 

években a végzős tanuló 8-10%-a más típusú (nem zenei) felsőoktatási intézménybe 

jelentkezett, ebből 85-90 % első próbálkozásra sikeres felvételi vizsgát tett. 

 A meghatározó azonban továbbra is a zenei továbbtanulás. Iskolánk az elmúlt 5 évben – a 

szakközépiskolák között – a továbbtanulási mutatót tekintve, országos 2-3 helyen áll.  

 

2.4.5. Tanulói jogviszony megszüntetése 

 

A tanulmányok befejeztével, valamint a közoktatási törvényben megfogalmazottak szerint a tanulói 

jogviszony megszűnik.  

Szakmai alkalmatlanság esetén, szülővel való egyeztetés után a tanulót eltanácsoljuk másik iskolába. A 

jogviszony megszüntetését minden esetbe a Közoktatási törvényben meghatározottak 

figyelembevételével kezdeményezzük, különösen a K. T. 75. § (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) pontok alapján. 

A tanulói jogviszony megszüntetése kezdeményezhető annál a – már nem tanköteles – tanulónál:  

 

 súlyos fegyelemsértés esetén 

 300 óra/tanulmányi és igazolt mulasztás 

 30 óra/tanulmányi és igazolatlan mulasztás esetén 

 ha nem teljesíti a tantárgyi követelményeket és harmadszor is ugyanazon évfolyam 

megismétlésére kényszerül  
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2.5. Tantárgyi rendszer 

 

2.5.1. Képzési területek, tanári ellátottság  

 

 

A közismereti tantárgyaknál 

 

1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12 ÉVF. 2 FŐ EGYETEMI 

VÉGZETTSÉG 

2. ANGOL NYELV 9-12 ÉFV. 1 FŐ EGYETEMI V. 

3.  NÉMET NYELV 9-12.ÉVF 1 FŐ EGYETEMI V. 

4.  TÖRTÉNELEM 9-12. ÉVF. 2 FŐ EGYETEMI VÉGZ. 

5.  MŰVÉSZETTÖRTÉNET,   

MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE 

11-12. 

ÉVF. 

AZ EGYIK TÖRTÉNELEM 

TANÁR 

6. TÁRSADALOM ISMERET,  

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA 

11-12 ÉVF. A MÁSIK TÖRTÉNELEM 

TANÁR 

7. MATEMATIKA 9-12 ÉVF. 2 FŐ EGYETEMI 

VÉGZETTSÉG 

8.  FIZIKA-HANGTAN 9-10, 12. 

ÉVF. 

1 FŐ EGYETEMI 

VÉGZETTSÉG 

9.  BIOLÓGIA 9-11 ÉVF. 1 FŐ EGYETEMI 

VÉGZETTSÉG 

10. KÉMIA 9-10. ÉVF. A BIOLÓGIA, A FIZIKA  

TANÁR 

11.  FÖLDRAJZ 9. ÉVF. A BIOLÓGIA TANÁR 

12. TESTNEVELÉS 9-12. ÉVF. 1 FŐ EGYETEMI 

VÉGZETTSÉG 
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13.     INFORMATIKA 9-10. ÉVF. A FIZIKA TANÁR 

14.  OSZTÁLYFŐNÖKI 9-12. ÉVF. (8 FŐ KÖZISMERETI TANÁR) 

 

 

 

 

 

 

A nem kötelező tanórai foglalkozásoknál 

 

 

F1 Olasz nyelvi fakultáció Kezdő, haladó 2 csoport 1 fő egyetemi 

végzettség 

F2 Matematika fakultáció Felzárkóztató 2 csoport A matematika tanárok 

F3 Matematika fakultáció Érettségire felkészítő 1 csoport A matematika tanárok 

F4 Magyar nyelv Felzárkóztató az 1. évfolyam 

részére 2 csoport 

A magyar tanárok 

F5 Informatikafoglalkozás Kezdő, haladó 2 csoport A fizika tanár 

F6 Angol felzárkóztatót 3 csoport Az angol tanár 

F7 Német felzárkóztató  3 csoport A német tanár 

F8 Angol érettségi 

felkészítő 

1 csoport Az angol tanár 

F9 Német érettségi 

felkészítő 

1 csoport A német tanár 

F10 Drámajáték fakultáció 1 csoport Képzett 

drámapedagógus 
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F11 Tánc fakultáció 1 csoport  Képzett táncpedagógus 

F12 Opera ismeret 1 csoport A zeneirodalom tanára 

 

 

14 féle közismereti tantárgyat oktatunk a szakmai tantárgyak mellett. A magyar nyelv és 

irodalom tantárgy heti 4 órás órakeretét a 9. évfolyamon 1 óra felzárkóztató foglalkozás növeli 

a nem kötelező órakeret terhére. A 12 évfolyamon, a szabadon tervezhető órakeret terhére 

plusz 1 óra van beépítve.  

 

A történelem heti óraszáma a kerettantervi előírásokhoz képest a 11. évfolyamon tartalmaz + 1 

órát a szabadon választott órakeret terhére. Az idegen nyelvek oktatására évfolyamonként egy-

egy órát építettünk be a szabadon tervezhető órakeret terhére, valamint évfolyamonként egy-

egy órát felzárkóztató foglalkozásokra, illetve érettségi-felkészítésre, a nem kötelező órakeret 

terhére.  

 

Matematika tantárgyból a 9-10. évfolyamon egy-egy óra a szabadon tervezhető órakeret 

terhére, míg a 9-10-11-12. évfolyamon egy-egy óra felzárkóztató foglalkozásra, illetve 

érettségi felkészítésre a nem kötelező órakeret terhére.  

 

Testnevelés tantárgyból nem tudtunk óraszámot emelni. A testnevelés órákat tömegsport 

foglalkozásként évfolyamonként két-két óra úszás egészíti ki.  

 

A természettudományos tantárgyak órakereteit a 9-10. évfolyamon a kerettanterv 11 § 10. 

bek.-nek megfelelően egy-egy órával csökkentettük.  

Ennek megfelelően iskolánkban a választható kétszintű érettségi vizsga tantárgyak a 

következők:  

 

              tantárgy megnevezése                        teljesítés formája            érettségi szint 
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 Magyar nyelv és irodalom                    írásbeli, szóbeli             közép vagy emelt 

 Idegen nyelv (angol, német, olasz)       írásbeli, szóbeli            közép vagy emelt 

 Történelem                                            írásbeli, szóbeli            közép vagy emelt 

 Matematika                                            írásbeli /és szóbeli       közép vagy emelt 

 Fizika, hangtan szóbeli              közép 

 Biológia                                                   írásbeli, szóbeli          közép 

 Műalkotások elemzése                            írásbeli, szóbeli           közép 

 

2.5.2. A közismereti képzés órakeretei (évfolyamos bontásban) 

 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. ellátott óra 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4 4 4+1* 32+4 

Történelem 2 2 2+1* 3 18+2 

 Bevezetés a filozófiába      2 4 

Idegen nyelv 4*+1 3*+2 3*+2 3*+2 26+14 

Matematika 4*+1 4* 3+1 3+1 28+6 

Művészettörténet     2* 2* 8 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 8 

Testnevelés/tánc 2 2+2 2 2 16+4 

Hangtan és akusztikai ismeretek  2  2 2 12 

Földrajz 2       4 

Biológia   2 2  1 10 

Kémia 0,5 1,5     4 

Informatika 0,5 0,5     2 

Szakmai orientáció 7 7 8 8 szakképzéshez átcsoportosítva  

Összesen: 27+3 29+4 29+4 31+4 232+30  

ebből közismeret: 20+3 22+4 21+4 23+4 172+30 

 

 

A * a szabadon tervezhető órakeret terhére beépített órákat jelöli.+ 

A + a nem kötelező órakeret terhére beépített órákat jelöli. 
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A kerettantervi rendelet 11§ 10. bekezdése alapján a 9.- 10. évfolyamon a 

természettudományos tantárgyak összes óraszámát egy-egy órával csökkentettük. 

 

 

2.5.3. A közismereti képzéshez meglévő és hiányzó tárgyi eszközök  

 

Az osztálytermek fel vannak szerelve táblákkal. Rendelkeznünk két mobil és 8 darab falra szerelt 

kombinált (írható, vetíthető, mágneses) demonstrációs táblával.  

Technikai eszközök:  

- 1 db videó lejátszó 

- 1 db színes televízió 

- 2 db írásvetítő, vetítő vászonnal (+1db vetítővászon, fejlesztés) 

- 1 db epidiaszkóp 

- 2 db hordozható lemezjátszó  

- 2 db kazettás magnó (+ 2 db CD-kazettás lejátszó, fejlesztés) 

- 6 db (nagy teljesítményű pentium) számítógép, ebből (5 db számítógép cseréje, 

fejlesztés) 

- 1 db diavetítő 

                  - + 2 db multimédiás mobil egység (1db laptop+ projektor),(1db laptop, projektor, 

videomagnó, erősítő, mikrofon) 

A fejlesztések pályázatból, Sulinet program keretében valósultak meg. 

A térképállomány hiányos és jelentős része elavult, amortizálódott 9 db történelem térkép és 5 db 

földrajz térkép hiányzik.  

A szemléltető táblák elavultak, hiányosak. Szükséges elsősorban biológia, kémia, fizika hangtan 

tantárgyakhoz beszerezni korszerű eszközöket.  

A matematikai, geometriai szemléltető eszközök, körzők, vonalzók amortizálódottak. Térbeli testek 

idomok hiányosak.  

A testneveléshez szükséges tornaeszközök megfelelőek. Nincs megoldva tárolásuk, szállításuk. Több 

eszközt a tornaterem bérletével együtt megkapunk használatra.  
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A szakkönyvtárunk szegényes, korszerűtlen. Általában a tanárok saját könyveiket használják a tanítás, 

szemléltetés és a diákok felkészítése során.  

 

Összegezve megállapítható, hogy az új számítástechnikai berendezéseket kivéve a közismereti oktatás 

szegényes eszközállománnyal rendelkezik.  

 

2.5.4. a szakmai képzés órakeretei (évfolyamos, hangszercsoportos bontásban) 

 

 

                                        Z              E                  N                E                I   

                                                             (nappali és szakmai évfolyamokon) 

                                                         I.             II.             III.            IV.           V.     

       

 

   Z     Hangszeres főtárgy             2               2                2               2              2 

   E     Zongorakíséret                 ’30            ’30             ’30              1              1    
   N        
   E     Elmélet főtárgy                 ’30            ’30             ’30             ’30         ‘30 

   I      Hangképzés                      ’30             ’30             ’30             ’30         ‘30    
  

   E     Mag. ének főtárgy               2              2                2                 2              2 

   G     Zongorakíséret                 ’30             1                1                 1              1 
   Y       
   É      Zongora kötelező I.            1              1                 1                1              1 
   N      (org.,egyh.zene,elmélet) 

   I       Zongora kötelező II.        ’30            ’30             ’30             ’30          ‘30 

           (hangszeres, egyéb) 

            Brácsa kötelező                    -               -              30            -                - 

           (csak hegedű főtárgy.) 

            Hangszeres fakultáció      1                1                1                1             1 

 

 

 

 

   C      Kamarazene                      1                2               2                 2             2 

   S      (hangszer főtárgy. r.)  

O     Vezénylési - és   

   P      kar. vez. gyakorlat             1                 1               1                2             1           

   O     (elmélet főtárgyasok)   
   R      

   T     Egyházzene főtárgy            4                4                4               4               4 

   O     (hittan, latin,  
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   S         liturgia, népiének...)    

 

                                       

 

Z          E           N              E            I 

(nappali és szakmai tagozat) 

 

                                                           I.          II.         III.          IV.      V. 
 

  C   

  S        Szolfézs                             2           2            2             2           2 
  O 

  P        Zeneelmélet                      2           2            2             2           2  
  O 

  R        Zeneirodalom                   2           2            2             2          2 
  T 

  O        Népzene                            -            -             -             1          - 
  S  

 

Zenekari gyakorlatok: 

            Szimfonikus zenekar        4          4             4             4          4 

         (hangszeresek részére) 

              Fúvószenekar                 2          2             2             2          2 

              Énekkar                         3           3             3             3          3 
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2.5.5.  Zenei órák heti bontásban, tanszakok szerint 
 

 

 

                                                         

nappali/szakmai                   I. évf.        II. évf.      III. évf.     IV. évf.      V. évf.  

    tanszakok                                                zenei órák összesen/ hét                              

 

hegedű                                      15             16          16ó30’     17ó30’      15ó30’  

mélyhegedű                              15             16            16          17ó30’      15ó30’   

gordonka                                  15             16            16          17ó30’      15ó30’ 

gordon                                      15             16            16          17ó30’      15ó30’ 

gitár                                        11-            12-          12-         13ó30’-    11ó30’-    +  3 óra 

                                                                                                   

 

zongora                            10ó30’-     11ó30’-      11ó30’-        13 -            11 -     +  3 óra 

orgona                              11ó30’-     12ó30’-      12ó30’-        14-            12-       +  3 óra                    

ütő                                      11-           12-              12-          13ó30’-     11ó30’-  +  2-4 óra               

 

 

fuvola                                    11-           12-           12-        13ó30’-      11ó30’-   +  2-4 óra                  

oboa                                      11-           12-           12-        13ó30’-      11ó30’-          „ 

klarinét                                 11-           12-           12-        13ó30’-      11ó30’-          „ 

fagott                                    11-           12-           12-         13ó30’-     11ó30’-          „ 

kürt                                       11-           12-           12-         13ó30’-      11ó30’-          „ 

trombita                               11-           12-           12-         13ó30’-     11ó30’-          „ 

harsona                                11-           12-           12-         13ó30’-      11ó30’-          „ 

tuba                                      11-           12-           12-         13ó30’-      11ó30’-          „ 

 

 

mag. ének                                12         12ó30’      12ó30’        13ó30’      12ó30’  

szolf.-zeneelm.                        12            12            12               14            12  

egyházzene                             14            14            14                15            14  

blockflőtte                        11-          12-            12-              13-           12-        + 2-3 óra  

 

 nem tagjai a szimfonikus zenekarnak, óraszámuk attól függően alakul, énekkarosok-e 

 óraszámuk attól függően alakul, hogy a szimfonikus- vagy a fúvószenekar tagjai-e 

 óraszámuk attól függően alakul, hogy a fúvószenekar vagy az énekkar tagjai-e 
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Oktatott zenei szakképesítő szakok: 

 
 54 212 02 Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével) 
 Kántor-énekvezető szak, 

 Kántor-kórusvezető szak 

 Kántor-orgonista szak 

 

 

 54 212 06 Népzenész (a hangszer és a szakmegjelölésével) 
 Vonós szak 

 Fúvós szak 

 Énekes szak 

 

 54 212 05 Klasszikus zenész (klasszikus zenei elmélet- és magánénekes 

szak) 

o (klasszikus zenei, hangszeres főtárgyi szak) 
 Orgona 

 Zongora 

 Hegedű 

 Brácsa 

 Gordonka 

 Gordon 

 Gitár 

 Fuvola 

 Fagott 

 Klarinét 

 Oboa 

 Blockflöte 

 Trombita 

 Kürt 

 Harsona 

 Tuba 

 Ütőhangszerek 
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 54 212 04  Jazz - zenész (Jazz - énekes szak) 

o (Jazz zenei, hangszeres szak) 
 Zongora 

 Szaxofon 

 Basszusgitár 

 Ütőhangszerek 

 

 

 

A kerettantervben szereplő tantárgyi felosztás 

A népzenész képzés órakeretei 
OKJ 5421206 

 (évfolyamos bontásban) 

 

Tantárgy I. II.  III.  IV.  V.  

Hangszer/ének főtárgy 2 2 2 2 2 

Kötelező, kieg., hangszer/ének - (1) (1) 1 (1) 

Hangszerismeret, karbantartás 1 1 1 - - 

Ének kötelező tárgy - - - 1 1 

Népzeneelmélet és történet 2 2 2 2 2 

Népi hangszer – hangszeres 
népzene 

1 1 1 1 1 

Néprajz  1 1 - - - 

Szolfézs 2 2 2 2 2 

Zeneelmélet  1 2 2 2 2 

Zongorakötelező  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Zeneirodalom  2 2 2 2 2 

Kamara v. énekkar  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Előadói gyakorlat  - - - - 4 

Élet és pályavezetés  - - - - 2 

Testnevelés  - - - - 2 

Szabadon választott kötelező 
tárgy  

2 2 2 2 2 

Összesen  
15,5 
16,5 

16,5  
18,5 

15,5 
17,5 

16,5 
17,5  

 
23,5 
25,5  
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A kerettantervben szereplő tantárgyi felosztás 

A szolfézs-zeneelmélet képzés órakeretei 
OKJ 5421205 

 (évfolyamos bontásban) 

Tantárgy I. II.  III.  IV.  V.  

Zeneelmélet  2 2 3 3 3 

Szolfézs  3 3 3 3 3 

Vez. Gyakorlat 
Karvezetés  

1 1 1 1 1 

- - 1 1 1 

Hangképzés  1 1 0,5 0,5 0,5 

Zongorakötelező 1 1 1 1 1 

Zeneirodalom  2 2 2 2 2 

Népzene  - - 1 1 - 

Énekkar 2 2 2 2 2 

Szabadon vál. kötelező 
tantárgy 

2 2 2 2 2 

Szakmai tárgyak 
összesen 

14 14 16,5 16,5 15,5 

 

A magánének képzés órakeretei 

OKJ 5421205 
 (évfolyamos bontásban) 

Tantárgy I. II.  III.  IV.  V.  

Magánének  2 2 2 2 2 

Korrepetíció  1 1 1 2 2 

Hangegészségtan 1 - - - - 

Beszédgyakorlat  - 1 -- - - 

Olasz nyelv  2 2 - - - 

Szolfézs  4 2 2 2 2 

Zeneelmélet  - 2 2 2 2 

Zongorakötelező  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Zeneirodalom  2 2 2 2 2 

Népzene  - - 1 1 - 

Előadói gyakorlat  - - - 2 4 

Élet és pályavezetés  - - - - 2 
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Testnevelés  - - - - 2 

Szabadon vál. köt. 
tantárgy  

2 2 2 2 6 

Összesen 15 14,5 12,5 15,5 24,5 

 

A kerettantervben szereplő tantárgyi felosztás 

A jazz zenész képzés órakeretei 
OKJ. 5421204 

 (évfolyamos bontásban) 
 

 

Tantárgy I. II.  III.  IV.  V.  

Hangszeres főtárgy 2 2 2 2 2 

Korrepetíció  1 1 (1) (1) (1) 

Hangszerismeret és 
karbantartás  1 1 1 

- 
- 

Szolfézs  2 2 2 2 2 

Zeneelmélet  1 2 2 2 2 

Jazz elmélet  - - 1 1 - 

Zeneirodalom  2 2 2 2 2 

Jazz irodalom  - - 1 1 1 

Népzene  - - 1 1 - 

Kamarazene  1 1 - - - 

Zenekar v. énekkar  2 2 - - - 

Zenei gyakorlat  - - 2 2 2 

Zongorakötelező melléktárgy  0,5 0,5 1 1 1 

Előadói gyakorlat  - - - - 4 

Élet és pályavezetés  - - - - 2 

Testnevelés  - - - - 2 

Szabadon választott kötelező 
tárgy  

2 2 2 2 2 

Összesen  14,5 15,5 
17 

(18) 
16 

(17) 
22 

(23)  
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A kerettantervben szereplő tantárgyi felosztás 

Az egyházzenész képzés órakeretei 
OKJ. 5421202 

(évfolyamos bontásban) 
 

 

Tantárgy I. II.  III.  IV.  V.  

Hittan  1 1 1 1 - 

Liturgia  1 1 1 1 - 

Népének, gyülekezeti ének  1 1 1 - 1 

Gregorián  - 1 1 1 1 

Egyházzene – irodalom  - 1 1 1 1 

Orgona  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Orgonaismeret  1  - - - - 

Karvezetés  - - 1 1 1 

Szolfézs  2 2 2 2 2 

Zeneelmélet  1 2 2 2 2 

Zongorakötelező  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Zeneirodalom  2 2 2 2 2 

Népzene  - - 1 1 - 

Énekkar  2 2 2 2 2 

Élet és pályatervezés  - - - - 2 

Testnevelés  - - - - 2 

Szabadon választott kötelező 
tantárgyak  

2 2 2 2 2 

Összesen  
14,5 
15,5 

16,5 
17,5 

18,5 
19,5 

15,5 
18,5 

17,5 
19,5 
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A közismereti-, a zenei- és a táncos képzés tárgyait a helyi tantervbe megfogalmazott részletes, 

évfolyamokra és képzési szintekre lebontott tantárgyi tanterveit a következő kötetek tartalmazzák: 

 

A Magyar Közlöny 58. számú 2013.04.05-én megjelentek a szakképzési kerettantervek a 14/2013 

(IV.05) NGM rendeletben. 

A 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet 2-6. melléklete elérhető a következő helyről: 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 8. §-ának (7) bekezdése alapján a 

szakképzési kerettantervet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter – az oktatásért felelős 

miniszterrel és az adott szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben – adja ki rendeletben. 
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Pedagógiai Program II. 

Helyi tanterv Közismereti tantárgyak tantervei 

Helyi Tanterv Zenei képzés tantárgyainak tantervei 

Táncos Képzés tantárgyainak tantervei 
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Közismereti tantárgyak  
(nappali, párhuzamosan képző 9 – 12. évfolyamon) 

 

 Kötelező érettségi tárgyak 
o Magyar nyelv- és irodalom 

o Történelem 

o Idegen nyelv      Angol nyelv 

                                                   Német nyelv 

o Matematika 

 

 Választható érettségi tárgyak: 
o Biológia  

o Dráma 

o Földrajz  

o Fizika 

o Művészettörténet 

o Olasz nyelv 

o Zenei ismeretek 

 

 

 Tantervi kötelezettségből oktatott tárgyak: 
o Bevezetés a filozófiába  

o Informatika 

o Kémia 

o Osztályfőnöki óra 

o Testnevelés 

---------------------------(tanulmányi kötelezettségben előírt) Órarendi órák 
-----------------------(egyénileg választható) Órarenden kívüli órák 
 Felzárkóztatók: 
Magyar nyelv- és irodalom 

Matematika 

Idegen nyelv 

 

 Felkészítő foglalkozások: 

Magyar nyelv- és irodalom 

Matematika 

Idegen nyelv 

Történelem 
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 Választható fakultációk: 

Dráma, (színjátszás, „Szép magyar beszéd” kör) 

Informatika                                                                         Ellátott tevékenységek: 

Olasz nyelv                                                                                      Könyvtár 

Operaismeret                                                                                   Ifjúságvédelem 

Tánc, szabadidő-sport                                                                     Tanulószoba 

                                                                                                        Iskolai ügyelet 
                                                                                         Rendezvények szervezése 

 

 

Zenei tárgyak  
(9 – 13. évfolyamon) 

 
 Szakképesítővizsga kötelező elméleti tárgyai 

 

o Zeneelmélet 

o Szolfézs  

o Zeneirodalom 

 

 Szakképesítővizsga kötelező gyakorlati tárgyai 

 
o Főtárgy  

o Zongorakötelező 
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o Karvezetés (csak elmélet szakon) 

 

 Tantervi kötelezettségből oktatott tárgyak 

o Népzene 

o Hangképzés 

o Hangszerismeret 

o Hangszeres korrepetíció 

o Kamarazene 

o Énekkari / zenekari gyakorlat 

o Egyedi tárgyak 

---------------------------(tanulmányi kötelezettségben előírt) Órarendi órák 
-----------------------(egyénileg választható) Órarenden kívüli órák 
 

 

 Felzárkóztatók 

o Szolfézs, zeneelmélet 

 

 Felkészítő foglalkozások 

o Hangszeres előkészítő 

o Tehetséggondozás 

o Felvételire, versenyre felkészítő 

 
 Választható fakultációk 

o Második zenei szak 

o Hangszeres fakultáció 
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Táncos képzés tárgyai  
(9 – 13. évfolyamon) 

 
 Szakképesítővizsga kötelező elméleti tárgyai 

Művészetek története 

Néprajz 

Táncfolklorisztika  

Tánctörténet 

 Szakképesítővizsga kötelező gyakorlati tárgyai  
       Klasszikus balett  

       Kortárs- modern táncgyakorlatok  

       Néptánc  

       Társastánc  

       Színházi tánc                                                                                                    

 Tantervi kötelezettségből oktatott tárgyak 

      Bevezetés a tánctörténetbe 

Képességfejlesztés  

      Klasszikus pas de deux  

Klasszikus balett alapjai  

Kreatív módszerek 

Kortárs technikák I. 

Kortárs technikák II. 

Repertoire 

Spicc 

Színészmesterség  

Zeneismeretek 

---------------------------(tanulmányi kötelezettségben előírt) Órarendi órák 
-----------------------(egyénileg választható) Órarenden kívüli órák 

 

 

 Felzárkóztatók 

o elméleti és gyakorlati tárgyak 

 

 Felkészítő foglalkozások 
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o pályaorientációs foglalkozások 

o Tehetséggondozás 

o Felvételire, versenyre felkészítő 

 
 Választható fakultációk 

o Második szak 

o zenész, táncos szakirányok fakultáció 

                                                               

 

 

A 2013-tól bevezetésre kerülő kerettanterv tervezett órakeretei 

 

   

Tantárgyak 9.  
évfolyam 

10. évfolyam 11. 
évfolyam 

12. évfolyam 

Magyar 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Filozófia/ Etika - - 1 1 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Fizika 2 2 1 - 

Kémia 2 1 - - 

Biológia- egészségtan - 2 2 1 

Földrajz 2 1 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Művészetek - 1 - - 

Informatika 1 - - - 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szakmai tárgyak 6 7 8 11 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 35 35 35 
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                                                                                   .                    
    

 

 14. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez 

 

Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 
 

 

Célok, feladatok 

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és 

nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban igényes 

felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, 

gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. 

 

 

 

 

 

 

A szakgimnáziumnak négy középiskolai és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú 

szakképzési évfolyama van. A 9–12. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó közismereti, 

valamint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók az érettségi bizonyítvány, 

valamint a középfokú szakképesítés megszerzése mellett felkészülnek a szakirányú felsőfokú 

továbbtanulásra vagy a szakirányú munkába állásra. A közismereti képzés alapvetően egységes 

 9. 
évfolyam. 

10. 
évfolyam 

11. 
évfolyam 

12. 
évfolyam 

13. 
évfolyam 

Párhuzamos képzésnél, összes heti óraszám: 40 
(35+5) 

40 
(35+5) 

40 
(35+5) 

40 
(35+5) 

35 

  ebből     szakmai képzés óraszáma: 6 7 8 11 - 

                szabadon tervezhető órakeret: 4 4   4 4 - 

                a párhuzamos képzés növelt órái: 5 5 5 5 - 

      szakmai képzés összesen: 15 16 17 20 35 

      művészeti képzésben tervezett: 14-16 16-19 16-19 17-21 31-35 

      közismereti képzésre fordítható: 25 24 23 20 - 

      Jelenlegi tanév 

(16 tanított tantárgy, ebből 11 érettségi 

tárgy) 

23+3 26 25 27 - 

Az új kerettanterv 2013-tól bevezetett,  

(14 tanított tantárgy, ebből 8 érettségi tárgy) 

20+5 21+5 23 20 - 
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kerettanterv alapján történik, de a szakképzési irányok alapján egyes tantárgyak óraszáma eltérő, 

ezért az ágazatok összevonásával hat csoportothatároztak meg. 

 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási képességet és 

tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti tanulóit a társadalmi 

jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazható tudás megszerzéséhez 

nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez nélkülözhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, 

segítőkész együttműködése az iskolával. 

 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes 

ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, továbbépítésére, 

integrálására. A nevelő-oktató munka megtervezésekor figyelembe veszi a kulturális intézményrendszer 

által kínált nem formális, informális tanulási lehetőségeket. 

 

 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  
 

Erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért érvényesek, 

mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és belátja a 

normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer közösségi 

egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és a különböző 

kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a törvények kapcsolódását. 

Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat értékkonfliktusok kezelésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, 

sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a szakmája fejlődésével 

kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő magyar 

személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, hagyományaival. 

Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi 

hagyományokon alapuló és vallási gyökerű éves ünnepkört, van tapasztalata az ezekhez kötődő 

szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének természeti és kulturális örökségét, tisztában van 

a helytörténeti események főbb állomásaival. Ismer az UNESCO kulturális örökség kincséhez és a 

magyar örökséghez tartozó kiemelkedő jelentőségű hazai természeti és kulturális értékeket. 

Tájegységekhez kötve is ismer hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások 

megismerésén keresztül értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti 

kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri alapvető 

állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, képes az 
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antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével kapcsolatban érvelni. 

Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud példát hozni az ENSZ és az 

Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb 

környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik a jó együttműködésre az 

együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való együttműködésre, ismeri a civil szervezetek működési 

formáit és lehetőségeit.  

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, amelyben az ember 

személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai 

elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi együttműködés 

lehetőségeivel. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához szükséges ismeretekkel, 

készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival való kapcsolatát is. Tud 

különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a 

társas környezet az önmagáról alkotott képet. Felismeri a normakövetés szerepét, fontosságát. 

 

 

 

Családi életre nevelés 

A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a 

munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes munkamódszereit. 

Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös 

tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. 

Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására, megismeri a takarékosság-

takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek 

előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben 

felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes 

felismerni egyes információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes 

tájékozódni a gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a 

társadalomban betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, 

belátja a szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki 

felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé válik 

környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend 

összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. Tájékozott az 

e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra szerepét 

a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket alkalmazni, választani. Tudatában van 

annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a 

folyamat hatással van testi és lelki egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek 

kialakulásához vezető élvezeti szerek használatának kockázatait, ezektől tudatosan tartózkodik. Ismeri 

a rizikófaktor fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek 

segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az 

ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a 
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gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, 

képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások 

szerepével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni védőoltásokra.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok segítségre 

szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a segítségnyújtást, és 

próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a 

környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, 

fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége segíteni. Tisztában van az önkéntesség 

értékével, jelentőségével, formáival. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét példákon 

keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági, a környezeti és 

a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, hogyan vezetett az emberiség 

tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos 

felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális problémák és a lokális 

cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, 

hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal 

kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a 

fenntarthatósággal kapcsolatban. 

 

Pályaorientáció 

Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van 

jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik tervezett 

szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. 

Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, 

gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek piacképesek, és melyek 

állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel 

igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, 

felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud. 
 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euróövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexekről, a GDP-

ről és ezek hatásairól az ő személyes életére. Törekszik rá, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, 

önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitellel elégítse ki. 

Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. Képes eligazodni pénzügyi 

és közgazdasági fogalmak között. Képes információkat keresni és értelmezni különböző egyéni 

pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy 

számlát nyisson, és azt használja. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. Képes a 

média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó kifejezőeszközöket értelmezni, 
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médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a nemkívánatos 

tartalmak elhárítására. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből. Képes 

saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák kialakításával 

önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz azt segítő technikákat. 

Képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és rendszerezni, használ 

tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és 

a képi kifejezés különböző formáit. Tud különböző természeti és társadalmi jelenségeket 

megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek 

értelmezésében. 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, saját 

véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért nyomtatott és 

elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes különböző műfajú és 

rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. 

Szabatosan használja a választott szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz 

részt az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos területén a 

papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő 

szövegek alkotására. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az önálló kézikönyvhasználatra. 

Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására, értelmezésére.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan fenntartani és 

fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, tanulmányai során. Megérti 

a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan 

helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud 

alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző 

eseményeket, az érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző 

álláspontokat és terveket. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az 

eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a matematikai 

bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni, biztonsággal alkalmazza a 

megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és társadalmi-gazdasági folyamatokra 

alkalmazott matematikai modelleket, és ezeket alkalmazni a jelenségek megértésében, a problémák 
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megoldásában a mindennapi élet különböző területein is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét 

és fontosságát a valós tények feltárásában, más tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Az a tanuló, aki az ágazathoz kapcsolódó tantárgyként tanul valamilyen természettudományos 

tantárgyat, képes leírni és magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. Képes meghatározott 

szempontoknak megfelelően kísérleteket végrehajtani és azok eredményeiből következtetéseket levonni. 

Képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a választott szakma elsajátítása 

során, és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot 

középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát. Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és 

döntések regionális és globális következményeit. 

 

Digitális kompetencia 

A szakgimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és a 

mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan 

kapcsolódik be az információ megosztásba, képes részt venni az érdeklődési körének, választott 

szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta 

lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában saját 

szakterületéhez kapcsolódóan. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes 

magtartatás, elfogadja a kommunikáció és az információ felhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT 

interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a 

szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, amelyeket a 

digitális tartalmak felhasználása során figyelembe vesz. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás lehetőségével a 

közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és vitahelyzetben is 

kulturáltan kifejezni, mások véleményét meghallgatni és elfogadni. Figyelembe veszi és megérti a 

különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük. Képes 

helyes döntéseket hozni, illetve konfliktushelyzetekben segítséget elfogadni. Képes a stressz és a 

frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek 

megismerésére. Igyekszik a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult 

tudását felhasználva aktívan részt venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a 

tágabb közösségeket érintő problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és 

kreatív elemzésére. Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, az egyenlőség, a 

demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes előítéletek 

leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken nyugvó nemzeti 

identitástudata, a hazához, illetve Európához való kötődése.  

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez kapcsolódó 

problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai vezetésére. 

Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására, és ezt igényli is. 

Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, boldogulásával kapcsolatban. Nyitott 

a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, 
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egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez 

kapcsolódó gazdasági kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A 

pénz, a gazdaság, a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit 

felhasználva érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő 

pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben 

képes ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és 

az innováció jellemzi. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális 

örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális sokféleségét, 

valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott műalkotások befogadására, képes a 

koncertélmények, színházi előadások, filmek és képzőművészeti események életkorának megfelelő 

szintű értelmezésére. Képes makettek, modellek konstruálására. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, 

módszerekkel és anyagokkal. 

 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz eszközhasználat 

szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban sokoldalúan tudja használni az 

IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, képes saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony 

gazdálkodást is. Képes a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló 

tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri 

szükségleteit és lehetőségeit, készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a 

számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy 

saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  

 

   

Egységesség és differenciálás 
 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes 

oktatást. 

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy 

képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el, és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak 

akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és 

tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési 

programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal 
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fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé 

állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő 

tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti 

a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Esetükben a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más gyermekeknél. 

Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőttélet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák 

fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Nat-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 

mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. Ezért a 

fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg, és segíti a minél teljesebb 

önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A tartalmak 

kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új 

területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – 

egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni 

fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás 

céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 

megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók 

számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási 

segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 

hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan A 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 

vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt 

(integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, 

oktatására. 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 
 

A tantárgyi struktúrát a kerettanterv – az eltérő szakképzési irányoknak megfelelően –különböző 

változatban közli. A helyi tantervben a tantárgyak kötelező óraszámát a szakmabesorolásnak megfelelő 

változat alapján kell meghatározni. A tantárgyak kerettantervében megjelölésre kerültek a tantárgyak 

összekapcsolásának lehetséges pontjai. Mivel azonban a tantárgyi struktúra az egyes szakmacsoportok 

esetében különbözik, ezért a kapcsolódási pontok értelemszerűen különbözőképpen valósulnak meg, és 

ebből adódóan az intézmények helyi tantervei szabályozzák. 
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VIII. 

Előadóművészet XLII. ágazat esetében 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika  -  - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek  -  - 1  - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

T
er

m
és

ze
tt

u
d
o
m

á
n
yo

s 

ké
p
zé

sr
e 

(i
s)

 f
o
rd

ít
a
n
d
ó
 

sá
v*

 

A 
Komplex 

természettudomány 
2 2 2 2 278  -  - 

B 

Komplex 

természettudomány 
3 - - - 108  -  - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: első, vagy 

második Idegen nyelv, 

vagy egy 

Természettudományos 

tantárgy 

- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy, vagy Idegen nyelv, 

vagy Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy** 

-  -  2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  - 1 -  - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés 8 8 7 7 
(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

* Az iskola dönt, hogy a természettudományos képzés esetén az A, vagy a B megoldást választja. Amennyiben az 

A változatot választja, akkor a fennmaradó heti egy órát a 9. évfolyamon a „Kötelezően választható 

tantárgyaknál” kell felhasználni. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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Kötelező tantárgyak: 
 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv  

 Idegen nyelv – Függelék: angol és német nyelvi specifikáció 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Etika 

 Pénzügyi és vállalkozási ismeretek* 

 Komplex természettudomány* 

 108 órás, egy évfolyamos változat   

 144 órás, két évfolyamos változat 

 278 órás, négy évfolyamos változat 

 Biológia-egészségtan* 

 206 órás, három évfolyamos A változat   

 206 órás, három évfolyamos B változat   

 144 órás, két évfolyamos változat 

 Fizika* 

 206 órás, három évfolyamos A változat 

 206 órás, három évfolyamos B változat   

 144 órás, két évfolyamos változat 

 Kémia* 

 206 órás, három évfolyamos változat 

 144 órás, két évfolyamos A változat 

 144 órás, két évfolyamos B változat 

 Földrajz* 

 206 órás, három évfolyamos változat 

 144 órás, két évfolyamos változat 

— Művészetek** 

 Ének-zene 

 Dráma és tánc 

 Vizuális kultúra 

 Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 Informatika* 

 144 órás, két évfolyamos változat 

 72 órás, két évfolyamos változat 

  Testnevelés és sport 

 

* Képzéstől függően alkalmazandó 

** A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeret) 

kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 
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                   A kerettantervben szereplő órakeretek 
(heti, évfolyambontásban) 

 

 

 

A zenei szakmai órák nagycsoportos (több évfolyamot érintő, pl. zenekar), kiscsoportos (egy 

évfolyamon egy szakot érintő, vagy több évfolyamon, több szakot érintő kis létszámú pl. kamarazene) 

és egyéni órák keretében vannak megszervezve. 

 

A művészeti képzésben az órák hossza is eltérő: 

45 perces órák a szakmai elméleti órák 

30 perces órák a szakmai gyakorlati órákból a zongorakötelező, a hangszeres kíséret és hangszeres 

korrepeticiós órák) 

60 perces órák a szakmai gyakorlati órák 

 

Tantárgy  I. évf.  II. évf.  III. évf.  IV. évf. V. évf. ellátott óra 

Szakmai elméleti tárgyak 

Szolfézs 2 2 2 2 2 10 óra x csoport 

Zeneelmélet 2 2 2 2 2 10 óra x csoport 

Zeneirodalom 2 2 2 2 2 10 óra x csoport 

Népzene - - - 1 1 2 óra x csoport 

Főtárgyhoz kötődő elmélet 1- 4 1- 4 1- 4 1- 4 1- 4     1- 4 óra x csoport 

Szakmai gyakorlati tárgyak 

Főtárgy 2- 2,5 2- 2,5 2- 2,5 2- 2,5 

 

2- 2,5 2-2,5 óra x szakos tanuló   

Zongorakötelező 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5 -1 x szakos tanuló 

Hangszeres fakultáció 1 1 1 1 1 1 óra x szakos tanuló 

Kamarazene 1 2 2 2 2 1- 2 óra x csoport 

Zenekar /Énekkar 2- 4 2- 4 2- 4 2- 4 

 

 

2- 4 

2 óra fúvós zenekar 

3 óra énekkar 

4 óra szimfonikus  

A szakhoz kötődő, egyéb 

gyakorlati óra 1 1 1 1 

 

1 1 óra x szakos tanuló 

Összesen: 10,5- 16,5 11,5- 18,5 11,5- 17,5 13- 17,5 

 

11- 25,5 ~ 908 óra/hét 
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Óratervek szakmacsoportos bontásban 

 
Egyházzenész                                                          

542 120 200 000 000  

(régi OKJ szerint 52182201 Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével)  

 

 Kántor-énekvezető szak,                                                542 120 200 105 401 

 Kántor-kórusvezető szak                                                 

 542 120 200 105 402 

 Kántor-orgonista szak                                                     

542 120 200 105 403 

 

Az egyházzenész képzés órakeretei 
 (évfolyamos bontásban) 

Tantárgy I. II.  III.  IV.  V.  

Hittan  1 1 1 1 - 

Liturgia  1 1 1 1 - 

Népének, gyülekezeti ének  1 1 1 - 1 

Gregorián  - 1 1 1 1 

Egyházzene – irodalom  - 1 1 1 1 

Orgona  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Orgonaismeret  1  - - - - 

Karvezetés  - - 1 1 1 

Szolfézs  2 2 2 2 2 

Zeneelmélet  1 2 2 2 2 

Zongorakötelező  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Zeneirodalom  2 2 2 2 2 

Népzene  - - 1 1 - 

Énekkar  2 2 2 2 2 

Élet és pályatervezés  - - - - 2 

Testnevelés  - - - - 2 

Szabadon választott kötelező 

tantárgyak  
2 2 2 2 2 

Összesen  
14,5 

15,5 

16,5 

17,5 

18,5 

19,5 

15,5 

18,5 

17,5 

19,5 
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Jazz- zenész                                  

OKJ szám: 542 120 300 000 000  

(régi OKJ szerint 54182201 Szórakoztató zenész I. (Jazz zenei, - énekes szak, - 

  hangszeres szak) 
 Jazzénekes szak                                                      542 120 300 105 401  

 Jazz-zenész szak                                                       

                    542 120 300 105 402  

                  (zongora, szaxofon, trombita, basszusgitár, ütő) 
                                 

             A jazz zenész képzés órakeretei 
 (évfolyamos bontásban) 

Tantárgy I. II.  III.  IV.  V.  

Hangszeres főtárgy 2 2 2 2 2 

Korrepetició  1 1 (1) (1) (1) 

Hangszerismeret és karbantartás  1 1 1 - - 

Szolfézs  2 2 2 2 2 

Zeneelmélet  1 2 2 2 2 

Jazz elmélet  - - 1 1 - 

Zeneirodalom  2 2 2 2 2 

Jazz irodalom  - - 1 1 1 

Népzene  - - 1 1 - 

Kamarazene  1 1 - - - 

Zenekar v. énekkar  2 2 - - - 

Zenei gyakorlat  - - 2 2 2 

Zongorakötelező melléktárgy  0,5 0,5 1 1 1 

Előadói gyakorlat  - - - - 4 

Élet és pályavezetés  - - - - 2 

Testnevelés  - - - - 2 

Szabadon választott kötelező tárgy  2 2 2 2 2 

Összesen  14,5 15,5 
17 

(18) 

16 

(17) 

22 

(23)  

 

 

 
Klasszikus zenész                                                  

      OKJ szám: 542 120 400 000 000 
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      (régi OKJ szerint 52182204 Zenész (klasszikus zenei, - elmélet szak, - hangszeres 

főtárgyi szak) 

 
 Klasszikus zenész szak                                                     

      542 120 400 105 402 

                            (orgona, zongora, hegedű, brácsa, gordonka, gordon,  

                         gitár, fuvola, fagott, klarinét, oboa, blockflöte, trombita,  

                         kürt, harsona, tuba, ütőhangszerek, csembaló) 
 

                                                         

nappali/szakmai                   I. évf.        II. évf.      III. évf.     IV. évf.      V. évf.  

    tanszakok                                                zenei órák összesen/ hét                              

 

hegedű                                    15             16          16ó30’       17ó30’       15ó30’  

mélyhegedű                            15             16            16            17ó30’       15ó30’   

gordonka                                15             16            16            17ó30’       15ó30’ 

gordon                                    15             16            16            17ó30’       15ó30’ 

gitár                                       11             12            12            13ó30’       11ó30’    +  3 óra 

                                                                                                   

 

zongora                            10ó30’      11ó30’       11ó30’        13              11         +  3 óra 

orgona                              11ó30’      12ó30’      12ó30’         14              12        +  3 óra                    

ütő                                      11            12               12           13ó30’      11ó30’   +  2-4 óra               

 

 

fuvola                                 11            12               12           13ó30’      11ó30’   +  2-4 óra                  

oboa                                   11            12               12            13ó30’      11ó30’          „ 

klarinét                              11            12               12           13ó30’       11ó30’          „ 

fagott                                  11           12               12            13ó30’      11ó30’          „ 

kürt                                    11            12               12            13ó30’       11ó30’          „ 

trombita                            11            12               12           13ó30’       11ó30’           „ 

harsona                              11           12               12            13ó30’       11ó30’          „ 

tuba                                    11           12               12            13ó30’       11ó30’          „ 

 

 

mag. ének                               12         12ó30’      12ó30’        13ó30’      12ó30’  

szolf.-zeneelm.                       12            12             12               14            12  

egyházzene                             14            14             14               15            14  

blockflőtte                        11            12             12               13            12         + 2-3 óra  

 

 nem tagjai a szimfonikus zenekarnak, óraszámuk attól függően alakul, énekkarosok-e 

 óraszámuk attól függően alakul, hogy a szimfonikus vagy a fúvószenekar tagjai-e 

 óraszámuk attól függően alakul, hogy a fúvószenekar vagy az énekkar tagjai-e 
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 Magánénekes szak                                                             

      542 120 400 105 403  

                       (régi OKJ szerint 52182202 Énekes (klasszikus zenei, - magánénekes szak) 
(évfolyamos bontásban) 

Tantárgy I. II.  III.  IV.  V.  

Magánének  2 2 2 2 2 

Korrepetició  1 1 1 2 2 

Hangegészségtan 1 - - - - 

Beszédgyakorlat  - 1 -- - - 

Olasz nyelv  2 2 - - - 

Szolfézs  4 2 2 2 2 

Zeneelmélet  - 2 2 2 2 

Zongorakötelező  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Zeneirodalom  2 2 2 2 2 

Népzene  - - 1 1 - 

Előadói gyakorlat  - - - 2 4 

Élet és pályavezetés  - - - - 2 

Testnevelés  - - - - 2 

Szabadon vál. köt. 

tantárgy  
2 2 2 2 6 

Összesen 15 14,5 12,5 15,5 24,5 
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 Zeneelmélet- Szolfézs szak                                  

     542 120 400 105 404 
 

 (évfolyamos bontásban) 

Tantárgy I. II.  III.  IV.  V.  

Zeneelmélet  2 2 3 3 3 

Szolfézs  3 3 3 3 3 

Vez. gyakorlat 

Karvezetés  

1 1 1 1 1 

- - 1 1 1 

Hangképzés  1 1 0,5 0,5 0,5 

Zongorakötelező 1 1 1 1 1 

Zeneirodalom  2 2 2 2 2 

Népzene  - - 1 1 - 

Énekkar 2 2 2 2 2 

Szabadon vál. kötelező 

tantárgy 
2 2 2 2 2 

Szakmai tárgyak összesen 14 14 16,5 16,5 15,5 
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Népzenész képzés órakeretei 

   542 120 500 000 000 

    (régi OKJ szerint 52182203 Népzenész (a hangszer és a szak megjelölésével) 

 
 Népi énekes szak                                                              

542 120 500 105 401 

 Népi zenész szak                                                               

      542 120 500 105 402 

                                  (hegedű, brácsa, bőgő, furulya, klarinét) 
(évfolyamos bontásban) 

 

Tantárgy I. II.  III.  IV.  V.  

Hangszer/ének főtárgy 2 2 2 2 2 

Kötelező, kieg., hangszer/ének - (1) (1) 1 (1) 

Hangszerismeret, karbantartás 1 1 1 - - 

Ének kötelező tárgy - - - 1 1 

Népzeneelmélet és történet 2 2 2 2 2 

Népi hangszer – hangszeres 

népzene 
1 1 1 1 1 

Néprajz  1 1 - - - 

Szolfézs 2 2 2 2 2 

Zeneelmélet  1 2 2 2 2 

Zongorakötelező  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Zeneirodalom  2 2 2 2 2 

Kamara v. énekkar  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Előadói gyakorlat  - - - - 4 

Élet és pályavezetés  - - - - 2 

Testnevelés  - - - - 2 

Szabadon választott kötelező tárgy  2 2 2 2 2 

Összesen  
15,5 

16,5 

16,5  

18,5 

15,5 

17,5 

16,5 

17,5  

 

23,5 

25,5  
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Klasszikus balett 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Modul                                 

(fő szakképesítés) 
Tantárgy 

9. 10. 11. 12. 

e gy e gy e gy e gy 

11499-16    

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.     0,5           

11498-16  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.         1   1   

10722-16                   

Előadó-művészeti 

tevékenység 

Klasszikus balett alapjai   4   4   4   4 

Bevezetés a tánctörténetbe 1   1   2   2   

 

 

 

 

 

 

 

 

10723-16           

Klasszikus balett 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasszikus balett    6   6   5   6 

Spicc   2   1   1   1 

Kortárs-modern technikák   1   1   1   1 

Kreatív módszerek                 

Művészetek története     1   1   1   

Zeneismeretek 1               

Képességfejlesztés   1             

Színészmesterség         
 

 1     

Klasszikus pas de deux       2   2   2 

Repertoire   1   1   1     

Néptánc                 

Társastánc                 

Színházi tánc                 

Fő szakképesítés elméleti óraszámai hetente 2   2,5   4   4   



 

114 
 

Fő szakképesítéi gyakorlati óraszámai hetente   15   15   15   14 

 

Heti óraszámok 9. 10. 11. 12. 

Modul             

(mellék szakképesítés) 
Tantágy e gy e gy e gy e gy 

11888-16           

Előadó- művészeti 

alapismeretek 

Előadó-művészet 

történet 

(artistaművészet, 

színművészet, 

táncművészet és 

zeneművészet) 

1   2           

Előadó-művészeti 

program- és 

projektszervezés 

gyakorlata 

  1   1         

Előadó-művészeti 

előadás gyakorlat 
      1   1     

11887-16       Kulturális 

program és projekt 

szervezése 

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 
1   1   1   1   

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 

 gyakorlata  

  1             

Rendezvényszervezés         1   1   

Rendezvényszervezés 

gyakorlata 
              1 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés óraszámai hetente (e) 
2   3   2   2   

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés óraszámai hetente (gy) 
  2   2   1   1 

  
4 5 3 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.  
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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. 

 

54 212 09 TÁNCOS II. (KORTÁRS-MODERN TÁNCOS SZAKMAIRÁNY) 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

Táncos II. 

szakképesítés 

(szakmairány 

megnevezésével) 

Párhuzamos képzés 
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   

szabadon tervezhető 

órakeret hetente 
1 0 0 0   

NAT művészet óra 

hetente 
0 0 1 0   

fő szakképesítés 

óraszáma hetente 
8 8 8 8 31 

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 21 21   

éves óraszám 828 792 756 651 961 
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képzési óraszám 

összesen                

  9-12. évfolyam : 

3027 0 

képzési óraszám 

összesen               

   13. évfolyam: 

0 961 

gyakorlat (felosztva) 160   

összes képzési óra: 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) 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 13. 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11499-16    
Foglalkoztatás 
II. 

Foglalkoztatás II.                 0,5   

11498-16  
Foglalkoztatás 
I. (érettségire 
épülő 
képzések 
esetén) 

Foglalkoztatás I.                 2   

10722-16               
Előadó-
művészeti 
tevékenység 

Klasszikus balett 
alapjai 

  4   4   4   4   4 

Bevezetés a 
tánctörténetbe 

1   1   1   1   2   

10724-16              
Kortárs-
modern tánc 

Klasszikus balett    4   2   2   2   2 

Kortárs modern 
technikák alapjai 
I. 

  2   2   2         

Kortárs modern 
technikák alapjai 
II. 

  2   2   2         

Tánctechnikai 
specializáció I. 

      1   2   2   4 

Tánctechnikai 
specializáció II. 

      2   2   2   4 

Kreatív 
módszerek 

              2   4 

Színészmesterség   1       1         

Művészetek 
története 

2       2   2   1   

Zenei ismeretek     1           1   

Anatómia             1   1   

Színpadi 
gyakorlat 

                  4 

tantárgy12                     

tantárgy13                     

tantárgy14                     

Fő szakképesítés elméleti 
óraszámai hetente 

3   2   3   4   7,5   



 

 

Fő szakképesítés gyakorlati 
óraszámai hetente 

  13   13   15   12   22 

 

 
Modul                     
(mellék 
szakképesítés) 

Tantárgy e gy e gy e gy e gy 

11888-16                 
Előadó- 
művészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet 
(artistaművészet, 
színművészet, 
táncművészet és 
zeneművészet) 

1   2           

Előadó-művészeti 
program- és 
projektszervezés 
gyakorlata 

  1   1         

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat 

      1   1     

11887-16              
Kulturális 
program és 
projekt 
szervezése 

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 

1   1   1   1   

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
 gyakorlata  

  1             

Rendezvényszervezés         1   1   

Rendezvényszervezés 
gyakorlata 

              1 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés óraszámai 
hetente (e) 

2   3   2   2   

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés óraszámai 
hetente (gy) 

  2   2   1   1 

  4 5 3 3 

 

 

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. 

 

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. 



 

 

 

 
54 212 09 Táncos II. NÉPTÁNCOS SZAKMAIRÁNY SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

Táncos II. szakképesítés 

(szakmairány 

megnevezésével) 

Párhuzamos képzés 
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) 

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 31 

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 756 756 720 620 961 

képzési óraszám összesen                 

9-12. évfolyam : 
2852 0 

képzési óraszám összesen                 

13. évfolyam: 
0 961 

gyakorlat (felosztva) 160   

összes képzési óra: 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 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Modul                              

(fő 

szakképes

ítés) 

Tantárgy 
9. 10. 11. 12. 13. 

  
e gy e gy e gy e gy e gy 

  11499-16    

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás II.                 0,5   

  11498-16  

Foglalkoztatás 

I. (érettségire 

épülő 

képzések 

esetén) Foglalkoztatás I. 

                4   

  10722-16               

Előadó-

művészeti 

tevékenység 

Klasszikus balett 

alapjai 
  4   4   4   4   4 

  Tánctörténet 1   1   1   1   2   

  

Saját modul 

Néprajz/Tánc-

folklorisztika 1   1   1   1   1   

  Zeneismeret 2   1   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   3   3   2   9,5   21,5 20,37915 

Fő szakképesítései gyakorlati 

óraszámai hetente 
  14   14   14   15   26 83 79,62085 
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Heti óraszámok 9. 10. 11. 12. 

  Modul            

(mellék 

szakképesítés) 

Tantárgy e gy e gy e gy e gy 

  

11888-16        

Előadó- 

művészeti 

alapismeretek 

Előadó-művészet 

történet 

(artistaművészet, 

színművészet, 

táncművészet és 

zeneművészet) 

1   1           

  Előadó-művészeti 

program- és 

projektszervezés 

gyakorlata 

  1   
 

        

  
Előadó-művészeti 

előadás gyakorlat 
      1   1     

  

11887-16    

Kultúrális 

program és 

projekt 

szervezése 

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 
1   1   1   1   

  Projekttervezés és 

projektmenedzsment 

 gyakorlata  

  
 

   1         

  Rendezvényszervezés         1   1   

  Rendezvényszervezés 

gyakorlata 
              1 összesen % 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés óraszámai hetente (e) 
2   2   2   2   9 60 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés óraszámai hetente (gy) 
  1   2   1   1 6 40 
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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. 

 

 

 

 

A tantárgyi tanterveket a honlapunkon találja meg: 

 

www.bartokmiskolc.hu 

 

DOKUMENTUM KÖNYVTÁR menüpont 

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT DOKUMENTUMOK/ 

PED.PROG.KERETTANTERVEK 

mappák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bartokmiskolc.hu/

