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BEVEZETÉS
Mindenekelőtt legfőbb valláspedagógiai szándékunkat deklaráljuk.
Katolikus iskolánk elsődleges célkitűzése az, hogy diákjaink megismerjék és megszeressék az
Istent, ezáltal üdvözüljenek, vagyis földi életük után az örök életre, a mennyországba jussanak.
A ránk bízottakat 6 éves kortól ezért elvezetjük folyamatosan a fiatal felnőtt korig
a gyakorló keresztény életre.
Nem azonnali eredményeket várva tesszük ezt, hanem az egyházi hagyományos
gyakorlat szerint folyamatos és kitartó „magvetéssel”.
A keresztény pedagógia célja nem elsősorban az emberre s annak egyéni érdekeire
irányul, s nem is egy emberi közösség tökéletesítésére fókuszál, hanem az embert, mint Isten
teremtményét s a közösséget, mint Isten népét tartja szem előtt.
Keresztény

pedagógiánkban

természetesen

fontos

az

ember,

tehetségének

kibontakoztatása és megvalósítása is, gondolatainak és érzelmeinek kifejezésre juttatása, de a
keresztény pedagógia nem áll meg itt, mert számára az emberi képességek fejlesztésének is
magasabb célja van, ez pedig nem más, mint Isten dicsőítése s az ember életének Istenben való
kiteljesítése és beteljesítése.
A bibliai szóhasználatban gyakran, több mint kétszázszor találkozunk ezzel a
kifejezéssel (paideüo) illetve útmutatással, hogy a tanítás és a nevelés középpontja nem az
ember, nem a gyerek, nem is valamilyen megvalósítandó ideológia, hanem maga az Isten
személye, az Istennel való személyes kapcsolat, már itt most és majd az örök életben egyaránt.

A pedagógiai program jogszabályi háttere


Magyarország Alaptörvénye

 A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC törvény módosításáról szóló 2012.
évi CXXIV. törvény
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 1992. évi XXXIII. törvény : Közalkalmazotti törvény
 Egyházi Törvénykönyv
 II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
10
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 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet a közoktatási intézmények kötelező (minimális)
eszközeiről és felszereléseiről
 16/2013. (II.28.) Emmi rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Tv., módosítása a 2002. évi IX. tv.
 14/2007. (III. 14.) OKM rendelet az alapfokú művészetoktatási intézmények
támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól
 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM
rendelet módosításáról
 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet Az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról
 Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2010.
(VI.4.) Korm. rendelet módosítsáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet.
 Fenntartói rendeletek
 a 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények
módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi
CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről

Az intézmény működésének törvényi alapja az Alapító okirat
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése alapján a Karolina
Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
köznevelés intézmény alapító okiratát a 3584/57/2020. számú határozatával módosította az
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága.
Hatályos 2020. szeptember 1-től.
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A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata
- A Pedagógiai Program módosítása a Nemzeti alaptanterv 2020 kiadásáról, bevezetéséről, és
alkalmazásáról szóló 110/2010. (VI.4.) Korm. rendelet módosítsáról szóló 5/2020. (I.31.)
Korm. rendelet alapján történt.
- Hatálya: 4 évenként újra felülvizsgálandó, azaz érvényességi ideje 4 tanévre - 2020.
szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig - szól.
- Az iskola 2020. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg
először nevelő és oktató munkáját e pedagógiai program alapján.
- A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
- A Pedagógiai Program megtalálható az iskola honlapján /www.karolinavac.hu/, az igazgatói
és az igazgatóhelyettesi irodában, valamint az iskolai könyvtárban.

Az intézmény bemutatása, adatai, jellege, küldetésnyilatkozata,
tevékenységi köre
Az intézmény bemutatása
Intézményünk Vác város központi részén, a Suszter Konstantin téren, az Apor Vilmos
Katolikus Tanítóképző Főiskola, az Alsóvárosi Plébánia szomszédságában, a váci
Nagyboldogasszony-székesegyház mellett található. A tér túloldalán a 8 évfolyamos Piarista
Gimnázium és Kollégium működik.
1905-ben épült, 1906 szeptemberében indult az első tanítási év.
Alapítója gróf Csáky Károly Emmánuel egykori váci püspök, aki magánvagyonának
felhasználásával építtette az intézményt, majd édesanyjáról nevezte el azt. Az iskola
vezetésével a Szent Vincés Irgalmas Nővéreket bízta meg. Ezt a tevékenységet a nővérek az
1948-as államosításig végezték.
1948 óta, a szocialista évtizedekben ének-zene tagozatos általános iskolaként működött.
Rendszerváltás után visszakerült az intézmény a Katolikus Egyház tulajdonába.


2012 óta működik az intézményben székesegyházi kórusiskolai osztály.



2015. szeptember 1-től, alapvetően a kórusiskolai osztályaink számára Alapfokú Művészeti
Iskola-ként is működünk, klasszikus zene és népzene területén.
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2015. szeptember 1-től iskolánk hivatalos neve: Karolina Katolikus Általános Iskola,
Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola.



2019. szeptember 1-től csatlakozhatnak az alapfokú művészeti oktatáshoz az „a”
osztályaink tanulói is.

Az intézmény adatai
Az intézmény neve:
Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
OM: 037734
Típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
intézményegységek: általános iskola és alapfokú művészeti iskola
Székhelye: 2600 Vác, Konstantin tér 7.

Telefon:06-27-814-160
06-27-814-163
Internetes elérhetőség: www.karolinavac.hu
e-mail: titkarsag.karolinavac@ekif-vac.hu
igazgato.karolina@ekif-vac.hu
A fenntartó neve: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.
Képviseletére jogosult személy: a Váci Egyházmegye által kinevezett EKIF főigazgató
Az alapító neve: Vác Alsóvárosi Egyházközség
Címe: 2600 Vác, Konstantin tér 5.
Az alapítás kelte:1992. július 8.
Az Alapító okirat kelte: 1992. július 31.
A működés kezdete: 1992-93-as tanévtől.(1992. július 31.)
A működési engedélyt kiállító hatóság: Vác Város Polgármesteri Hivatal
Címe:2600 Vác, Március 15. tér 11.
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A működési engedély kelte: 1992. július 15.
Az új működési engedély kelte:2020. február 26.
A működési engedély száma:PE-06/HAT/1098-3/2020

Az iskola működési területe: általános iskolai nevelés-oktatás
alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti ág)

Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:
Az intézmény jogi személy, mely gazdálkodási szempontból önálló egyházi intézmény.
Önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik, vagyonával és költségvetésével önállóan gazdálkodik.
Éves beszámolóját és költségvetését a fenntartó hagyja jóvá.
A gazdálkodási feladatokat a gazdasági vezetője látja el.
Működésének jellege: nappali oktatás
Az engedélyezett évfolyamok száma, tanulólétszám:
- általános iskola 1-8. évfolyam – 490 fő
- alapfokú művészeti iskola 1-12. évfolyam – 300 fő

Az intézmény jellege
Iskolánk egyházi fenntartású, 8 évfolyamos alapképzést, 12 évfolyamos művészeti képzést
nyújtó intézmény klasszikus zene és népzene területén.
Általában – a tantermek száma miatt - évfolyamonként 2 párhuzamos, különböző irányultságú
osztály indításával működő közös igazgatású köznevelési intézmény. (Általános iskola,
székesegyházi kórusiskola és alapfokú művészeti iskola)
Általános iskola
A keresztény nevelésnek és oktatásnak, kivétel nélkül minden tantárgy tanítása egyenlő
rangú eszköze.
A nyelvtanítás, a magyar és idegen nyelvek tanulására való előkészítés és az egyre
magasabb szintű nyelvoktatás a zenei oktatással és neveléssel karöltve az egyházban kezdettől
fogva mindig hangsúlyt kapott és folyamatos gyakorlat volt mindig. Ennek konkrét célja volt
és van ma is iskolánkban is.
Tudatában vagyunk annak, hogy a szó kimondása és megérése, a nyelvtudás és annak
oktatása a kommunikáció terén önmagában is nagy érték, mégis csupán eszköz ez is a
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kezünkben, mint ahogy bármely más szakterület, hogy általa Isten szándéka szerint fejlesszük
a gyermekek szellemi képességét és főként a lelki életét egyaránt.
Kezdettől fogva hangsúlyozzuk ezért a szó, a nyelv, a nyelvoktatás értékét és
fontosságát, közben pedig a nyelvi órákon is minél többet igyekszünk tudatosan Isten
jelenlétében lenni és élni.
A kisgyermek ezt először megérzi, a továbbiakban pedig intellektusának fejlődése során
egyre jobban tudatosul is számára.
Nagyra értékeljük önmagában is az idegen nyelvi kommunikációt, mint önálló értéket.
Katolikus iskolánkban azonban ennek tanítását is áthatja ugyanaz a lelkület, szemléletmód és
célkitűzés, ami az elmúlt évezredek keresztény tanárait:
Érezzék meg diákjaink mindig és mindenben, így a nyelvórákon is, hogy az Isten
jelenlétéről, szeretetéről és a Vele való kommunikációról és kapcsolatról nem csak a nyelvünk
beszél, de erről szól az egész életünk.
Székesegyházi Kórusiskola
Kezdettől fogva „Éneklő Egyház” vagyunk. Az Úrjézus éneke példaként áll előttünk,
aki a szentírás szerint az utolsó vacsorán énekelte a zsoltárokat, azt követően pedig az Olajfák
hegyére is énekszóval vonult ki tanítványaival együtt.
Az apostoli igehirdetés mellett az ősegyház liturgikus élete pedig kezdettől fogva
énekszóval történt és történik mindmáig.
A liturgiát mintegy 1500 éven át nem csak keleten, de nyugaton is az elejétől a végéig
énekelve végezték, de az elmúlt 600 év során is kiemelt szerepük és feladatuk van a
püspökségek mellett működő székesegyházi ének és kórusiskoláknak.
A Váci Székesegyházi Kórusiskolát dr. Beer Miklós megyéspüspök alapította, melynek
énekkarai a váci katedrálisban működnek és rendszeres liturgikus egyházzenei szolgálatot
végeznek, valamint hangversenyeket adnak.
A hangversenyek színhelye jelenleg és a jövőben is főként a székesegyház szentélye és
zenekarzata, időnként pedig az iskola tornaterme, melyet kivált majd a most tervezés alatt álló
iskolai

aula.

A Karolina Katolikus Katolikus Általános iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola felmenő rendszerben működteti egyházzenei osztályait, (z osztályok)
amelyek ötvözetei a kodályi hagyományokon alapuló zenetagozatnak és a katedrálisi
énekiskolának (schola cantorum).
Ez az első székesegyházi kórusiskola hazánkban, melyben az egyházi rendelkezéseknek
megfelelően (Ld. II. Vat. Zsinat Sacrosanctum Concilio) magas szintű ének és karének oktatás
folyik.
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Az énekkarok próbáikat az iskolában és a székesegyházban tartják.
A székesegyház épülete és az iskolaépület egyetlen oktatási és működési egység a
Székesegyházi Kórusiskola számára.
Alapfokú Művészeti Iskola (AMI)
Az Alapfokú Művészeti Iskola a hangszeroktatás célját szolgálja. Működése által minden
kórusiskolás gyermek hangszeren is tanul.
Az AMI lehetőséget biztosít azonban a Karolina Iskola idegennyelvi kommunikációt előkészítő
osztályaiba járó gyermekek számára is hangszertanulásra, a termek száma és a zenetanárok
időbeosztási lehetőségei szerint.

Az iskola küldetésnyilatkozata
Iskolánk fenntartója a Váci Egyházmegyei Hatóság.
Felekezeti jellegénél fogva a katolikus világnézet alapján működik. Sajátos arculatát az itt
dolgozó, nevelő-oktató munkát végző pedagógusok formálják. A pedagógus kollégák
mindnyájan elfogadták, támogatják a keresztény iskola hagyományainak, szellemiségének
megfelelő nevelési, oktatási normákat.
Jézus örömhírt hozott. Isten a Szeretet. Boldogságra kaptunk meghívást és az örök
életre. Szeretnénk megélni ezt és másokkal is megosztani örömünket.
Aki szeretetben él, Istenben él és Isten őbenne. (1Jn. 4.16). Az Úrjézus ezáltal van
személyesen és valóságosan jelen a tetteinkben, az életünkben.
Jézus missiós parancsa pedig így hangzik: Menjetek el az egész világra és hirdessétek
az Evangéliumot minden népnek! (Mk. 16.15) Ezt az örömhírt hirdetjük tehát életünkkel és
működésünkkel.
A kereszténység nem egy filozófiai elméleti véleményalkotás vagy egy elvi úgynevezett
„világnézet”, hanem egy nagyszerű életforma. Személyes szeretetkapcsolat Istennel és
egymással.
A legfontosabb feladatunk és törekvésünk tehát mindnyájunknak az, akik ennek az
iskolának életében részt veszünk, hogy az élet minden területén, így az iskolában is saját
életpéldánkkal, életformánkkal neveljük önmagunkat, segítsük egymást, a gyermekeket és
szüleiket a keresztény életre.
16

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
OM: 037734
Pedagógiai Program 2020. szeptember 1-től

Nagylelkű örömmel odaadjuk az életünket Istennek másokért. Ez a boldogságunk titka.
Gyermekeink szeretnek iskolába járni, véleményüket a jó légkörrel indokolják. Más
iskolákhoz viszonyítva nálunk kevesebb a csúnya beszéd, a durvaság és mindez nagyobb
biztonságot nyújt tanulóink számára. Örvendetes tény, hogy iskolánkba az átlagosnál jóval több
3- vagy többgyermekes családból származó tanuló folytatja általános iskolai tanulmányait.
Vallásossági statisztikai adataink is jelentősen megemelkedtek. Ez nagy mértékben annak is
köszönhető, hogy az intézmény tanulóinak közel fele a Székesegyházi Kórusiskola és AMI
növendéke, melynek fő feladata elsősorban a püspöki és más misék rendszeres zenekari és
kórusszolgálata. A kórusiskolai életformának pedig szerves része a templomba járás és
liturgikus szolgálat, ezt pedig eleve olyan szülők választják, akik jórészt maguk is hívő emberek
és gyermekeiket is a keresztény életre szándékoznak nevelni.
Kórusainkban és kamarazenekarunkban való éneklésük és zenélésük által gyermekeink A
kórusiskolai életformának pedig szerves része a templomba járás és liturgikus szolgálat, ezt
pedig eleve olyan szülők választják, akik jórészt maguk is hívő emberek és gyermekeiket is a
keresztény életre szándékoznak nevelni.
Kórusainkban és kamarazenekarunkban való éneklésük és zenélésük által gyermekeink nem
csupán jelenlévő szemlélőként, hanem aktívan és tevékenyen vesznek részt a szertartásokon.
A fenntartónk által kiadott Alapító Okirat szerint alapfeladatunk a hozzánk beiratkozó
tanköteles korú gyermekek általános műveltségének a megalapozása és a keresztény életre
nevelése.
Az iskolánkba beiskolázott gyermekek családjai szociális, anyagi és kulturális helyzete
egymástól jelentős mértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez
igazodik. Legfőbb pedagógiai alapelvünk, hogy tanórán és azon kívül igyekszünk segíteni a
nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását. Ugyanakkor kiemelt
fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését.
Kibővített céljaink elérése érdekében szükséges a magasabb színvonalú nevelő-oktató
munka megvalósítása. Mindez jól felkészült, lelkiismeretes, kreatív tantestülettel lehetséges,
gyermekeink és iskolánk javára.

Gyermekképünk
A gyermek Isten ránk bízott ajándéka.
Nevelési felfogásunk szerint olyan gyermekeket kívánunk nevelni, akik érzelmileg gazdagok,
boldogok, saját egészségüket értéknek tekintők, a teremtett világhoz, környezetükhöz kötődők,
17

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
OM: 037734
Pedagógiai Program 2020. szeptember 1-től

abban jól tájékozódók, szépre, jóra, igazra fogékonyak. Életkoruknak, fejlettségüknek
megfelelően önállóak. Az Isten, a haza és az embertárs önzetlen szeretete és szolgálata pedig a
legfőbb és legelső az életükben.

Hagyományaink
Intézményünk személyi, tárgyi feltételei

hatékony vezetéssel, a tantestület

lelkiismeretes munkájával, eredményes gazdálkodással megfelelő alapot biztosít a Pedagógiai
Programunkban kitűzött nevelési-oktatási céljaink megvalósításához.
A Székesegyházi Kórusiskola küldetése a teljes ember nevelése, amelynek szerves része a
hitéleti nevelés. Ennek megvalósulása a liturgikus énekesi szolgálatban teljesedik ki. A tanévet
így erősen átitatja az egyházi év liturgikus körforgása, annak legszebb ünnepeivel.
A kórusiskolás gyermekek rendszeresen teljesítenek liturgikus szolgálatot a Székesegyházban,
illetve alkalmanként más-más templomokban is énekelnek Vácott, az Egyházmegyében és
országszerte.
Az évközi időben a vasárnapi szentmisék mellett a havonta szervezett „Karolina miséken”,
valamint az időszakos lelkigyakorlatokhoz, rekollekciókhoz tartozó szentmiséken is szolgálnak
énekükkel.
Nagyobb ünnepeink a tanévben, amelyeken a Kórusiskola kórusai is énekelnek:


Veni Sancte,



Szent Cecília ünnepe,



Krisztus Király ünnepe,



Karácsony, (ill. az ehhez kapcsolódó ünnepi időszak: az advent)



Húsvét (ill. az ehhez kapcsolódó ünnepi időszak: a nagyböjt),



Szentháromság vasárnapja,



Mennybemenetel,



Pünkösd,



Úrnapja,



Te Deum,



Vers és zene - művészeti bemutató 1-3. évfolyamnak,



valamint a Tavaszi Gála, mint az egész intézmény művészeti bemutatója.
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Az intézmény tevékenységi köre
ÁLTALÁNOS ISKOLA


8 osztályos általános iskola, általában 2 párhuzamos osztállyal
heti 5 napos munkarend szerint folyik az okatás: 7:45-től 16 óráig



„a” osztályok: idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése,
 1.2.3. évfolyamon heti 1 nyelvóra
 4. évfolyamon heti 2 nyelvóra,
 5. évfolyamtól emelt színtű nyelvoktatás heti 5 órában
(angol/német)



„z” osztályok: zenei nevelés, kórusiskolai osztály
 4. évfolyamtól heti 2 nyelvóra (angol/német)
 5. évfolyamtól heti 3 nyelvóra (angol/német)
 közoktatás tantárgyai és AMI tantárgyai a hangszeres zene kivételével
egy órarendbe illesztve, tehát nem válnak szét délelőtti és délutáni
tanórákra

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Alapfokú művészetoktatás ezen belül az alábbi művészeti ág oktatása: Zeneművészet


12 (2+6+4) évfolyamos alapfokú zeneművészeti képzés



az iskola tanulói részére, kórusiskolásoknak alapértelmezett,
„a” osztályos tanulók számára választható;
8. osztályt végzett tanulóink számára a folyamatos képzés biztosított

Az intézmény jövőképe
Idegen nyelvi kommunikációt előkészítő osztályaink számára olyan szintű oktatás
megvalósítása, amely 8. évfolyam végére lehetővé teszi tanulóink számára az alapfokú
nyelvvizsga letételét. Pályázati lehetőségek kihasználásával anyanyelvi tanárok bevonása a
képzésbe, valamint külföldi tanulmányutak megvalósítása.
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Az intézmény bővítése, felújítása után a székesegyházi kórusikolai oktatás, valamint a
mindennapos éneklés területén szerzett tapasztalataink megosztása bemutató órák,
továbbképzések, konferenciák, fesztiválok, egyéb művészeti bemutatók szervezésével mind a
váci egyházmegyében, mind akár országos szinten is. Továbbképzési központként való
működés megvalósítása.
Az 1955 óta működő székesegyházi Szent Cecília kórus utánpótlásának nevelése mint
hitéleti, mint művészeti szempontból.
Az idegen nyelvi kommunikációt előkészítő osztályaink tanulói részére is jelentős
számban biztosítani a hangszeres zene, valamint az éneklés tanulásának lehetőségét.
Kamarazenélés kibővítése minden hangszer tekintetében.
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I. NEVELÉSI
PROGRAM
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I.1. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei
I.1.1.Pedagógiai alapelveink
Pedagógiai alapelvként valljuk: a sokoldalú személyiségfejlesztés, a komplexitás, a nyitottság,
a tolerancia és a közösségformálás elvét.
A fejlesztés kiemelt területei:
A test és a lélek harmonikus fejlesztése, a szocializáció folyamatainak elősegítése, nemzeti
azonosságtudat fejlesztése, hagyományaink ápolása, valamint kiemelten a hitélet erősítése.
Célunk:
A közösségek összekovácsolása, a gyerekek felkészítése az egész életen át tartó tanulásra, a
felnőtt élet sikeressége, a boldog élet kialakítása, megtartása szempontjából kiemelt fontosságú
kulcskompetenciák fejlesztése, a különböző érdeklődésű, eltérő képességű gyermekek együtt
nevelése, oktatása.
Legfőbb cél a teljes ember nevelése, a teljes személyiség kibontakoztatása, ahol a műveltségi
területek különböző módon, de egymást tisztelve, kiegészítve, erősítve, harmóniában
összefogva szolgálják a növekedést.
A hitéleti nevelés – a gyermekek liturgiába való bevonása által – énekesi-zenei szolgálatokon
keresztül.
A célok eléréséhez kapcsolódó általános pedagógusi feladatok:
- 1906 óta fennálló, a Szent Vincés Irgalmas Nővérek által megalapított hagyományok méltó
őrzése és továbbadása, megújítása a mai kor szellemének megfelelően.
- Don Bosco és Joseph Kentenich tanításainak minél mélyebb megismerése, alkalmazása.
- A zenei nevelés erősítése hangsúlyozottan kórusiskolai osztályaink tanulóinak életében, de az
egész iskolára vonatkozóan is.
- A folyamatos hitéleti nevelés a gyermekek liturgiába való bevonása, személyes példaadás,
ministránsi szolgálatok, lelki napok, napindító elmélkedések által, valamint énekesi-zenei
szolgálatokon keresztül
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I.1.2.Értékeink; Értékrendszer – Hitvallás
Iskolánk arra törekszik, hogy az egyetemes emberi kinccsé vált keresztény értékeket
sajátíttassa el tanulóival, de elsősorban, hogy segítsük őket a Krisztussal való személyes
kapcsolatra.
Hitvallásunk lényege, hogy tanítványainkat fogékonnyá tegyük az Evangélium üzenete
számára, a krisztusi életre neveljük őket, és hogy létezésünk célját és értelmét tudatosítani
tudjuk bennük: a szentháromságos Istennel egyesült, már most a földi életben megkezdődött, a
halálunk után kiteljesedő boldog örök életet.
Értékrendszerünk az Evangélium értékrendjét követve Krisztocentrikus, vagyis a
Krisztussal való személyes mély szeretetkapcsolat áll életünk középpontjában. Minden
emberben Őt tiszteljük és szolgáljuk. Az Istennel való kapcsolat következménye és gyümölcse
pedig az erkölcsösség, a becsületesség és jellemesség. Alapvető szándékunk és célkitűzésünk
mégsem az, hogy csupán jobb embereket és művelt tájékozott személyiségeket neveljünk,
hanem az, hogy a ránk bízottak életük végén elnyerjék az üdvösséget, vagyis a boldog örök
életet. Ezért működik minden egyházi iskola, - másfél évezred óta a Schola Cantorum is melyet
ma énekiskolának vagy kórusiskolának nevezünk, - mert ez az Evangélium értékrendje, vagyis
Isten szándéka és üzenete és akarata.
Nevelési tevékenységünkben elsősorban az Istennel való személyes kapcsolat elmélyítése,
az isteni erényekre, vagyis a hitre, reményre és szeretetre való nevelés, ezután pedig az emberi
kultúra általános alapértékei /igazság, jóság, szépség, szentség/ döntő jelentőségűek.
Munkánkban az vezérel, hogy a fontosnak tartott általános emberi értékeket keresztény
tartalommal töltsük meg, ne csupán információkat adjunk ezekről, hanem saját életpéldánk által
neveltjeink életében meghatározóvá tegyük.
Ezek az értékek a következők:


Az Isten és embertárs szeretete.



Az élet védelme. A természet és a közvetlen környezet óvó- gondoskodó szeretete.



Az emberi szabadságjogok tisztelete (a felelős szabadságé és nem a szabadosságé).



A szeretet és az összetartozás értéke (önzetlenség, áldozatkészség, segítőkészség).
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A közösségi életet szabályozó erkölcsi értékek. (Egyéni és közösségi érdek összhangja,
harmónia, biztonságérzet, becsületesség, őszinteség, igazság és igazságosság).



Az egyéni értékek, a belső törvényszerűségek érvényesítése (az önismeret, az
önfegyelem az önértékelés összhangja az önnevelés képességének kialakítása
érdekében, a helyes ítélőképesség és dönteni tudás, kitartás, állhatatosság, a kötelességés felelősségtudat).



A tolerancia erénye (türelem, megértés, az emberi méltóság és a „más”-ság tisztelete).



A helyes magyarságtudat etikai értékének elfogadtatása.

Hitvallásunk és értékrendszerünk érvényesítése érdekében létfontosságú, hogy a gyermekek
hiteles személyiségekkel találkozzanak az iskolában.
Ezért tudatosan vállaljuk nevelőmunkánkban a p é l d a a d á s alapvető és meghatározó
szerepét.
Munkánkat úgy szeretnénk végezni, hogy eredményeképpen nevelő és nevelt egyaránt
növekedjék emberségében és hitében.
Keresztény nevelésünk lényege abban áll, hogy szívélyes, baráti kapcsolatot kialakítva
tanítványainkkal, elvezessük őket a Krisztussal való egyéni, személyes, mély, lelki és szeretet
kapcsolatra, e mellett pedig a hitvalló krisztusi életre, miközben a fiatalokkal való
kapcsolatunkban bennünket is a Jézus Krisztussal való személyes egységre való törekvésünk,
vezet.
Kibontakoztatni emberi értékeket csak mások által lehet, a keresztény értékeket megélni
pedig csak annak fényében tudjuk, hogy a reánk bízottakat segítjük növekedni
„istengyermekségük” tudatában.
Gondoskodó-segítő nevelésünket három sarkalatos pont határozza meg:
- gyöngédséggel, érzelemmel teli szív
- megfontolt, okos intelligencia
- szilárdan megalapozott hit.
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A szív, az intelligencia és a hit hármassága az, amely az ember egész életére kihat. Nekünk
nevelőknek arra kell törekednünk, hogy felfedezzük, hol találkozik az evangéliumi üzenet
emberi kérdésekkel, törekvésekkel.
Ezért a keresztény pedagógia sohasem lehet pusztán az ismeretek átadása, hanem
együttműködve a kegyelemmel, az Istennel való személyes kapcsolat kialakítása és ápolása.

Hitvallásunkban nagy jelentőséget tulajdonítunk az egyszerű és természetes életmódnak. A
családias, vidám légkörnek, mely összetartja az iskolát, időst és fiatalt, nevelőt és neveltet
egyaránt.
Ezért olyan befogadó közösséggé szeretnénk válni, ahol nem elsősorban mi pedagógusok,
hanem maga Jézus áll a középpontban, aki meghívott minket a keresztény életre.
Iskolánknak, mint keresztény iskolának természetesen feladata a Katolikus Egyház
megismertetése, az egyházi év tanítványainkkal való átélése, az Egyházhoz való tartozás
erősítése, a keresztény élettel járó megnyilvánulási formák elsajátíttatása, a szentségekhez való
járulás gyakorlatának elsajátíttatása és elmélyítése.
Azon szülők és gyermekek iskolája kívánunk tehát lenni, akik az Istennel való személyes
kapcsolatot és a keresztény értékrendszert tartják elsődlegesnek életükben, s akik a fenti
célkitűzésekkel azonosulni tudnak.

I.2. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai
Iskolánk cél- és feladatrendszerét a NAT2020 Kerettantervek, a II. Vatikáni Zsinat és a
Katolikus Nevelés Kongregációjának keresztény neveléssel kapcsolatos alapelvei határozzák
meg.
Mindhárom dokumentum fő célként az egyetemes emberi kultúra és a magyar nemzeti
értékek kimunkálását tűzi ki és alapvetően gyermekközpontú pedagógiát fogalmaz meg.
Fő céljaink és alapvető feladataink iskolánk Alapító Határozatában és Hitvallásunkban is
megfogalmazódnak.
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Ezek

szerint

iskolánk

alapfeladata

a

társadalmi

együttéléshez,

önműveléshez,

munkavégzéshez, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz
szükséges alapvető képességek kialakítása, az általános műveltség és a tudományos szemlélet
megalapozása, valamint a keresztény hit és a közösségi élet alapvető normáinak elsajátíttatása,
a keresztény élethez szükséges értékrend megismertetése és gyakoroltatása, a teljes ember
formálása a Katolikus Egyház tanításának megfelelően.
Nevelési célunk az, hogy a ránk bízottak megszeressék személyesen Krisztust, a
krisztusi életformát, velünk együtt szeretetközösségben éljenek egymással.

Főként saját életünk példájával, értékrendünkkel, magaviseletünkkel, szavainkkal és
tetteinkkel nevelünk.
Ha minden tanár életében valóságosan jelen van Krisztus, ezáltal megnyilvánul a jóság,
a gyermekek megismerik és megszeretik Őt. Ezért mi magunk szentségi életet élünk, olvassuk
és megéljük, tettekre váltjuk a Szentírás tanítását és tudatosan gyakoroljuk jótetteink által a
szeretetet.
Nem egyszerűen a társadalomban való érvényesüléshez adunk tehát muníciót
tanítványainknak, hanem elsősorban Isten közöttünk lévő országának megéléséhez, az „egy test
közösségének” létrehozásához adunk példát, segítséget, tudást és indítást számukra.
Nevelési célunk megvalósítása során figyelmünk az egész emberre irányul. Nevelési
törekvésünk lényege, hogy felfedeztessük Isten üzenetének és az emberi igyekezet találkozási
pontjait. Ennek során nem ráerőltetni akarjuk a hitet a gyerekekre, hanem nagy szeretettel és
életünk példájával is törekszünk felajánlani egy ép, egészséges és értékes keresztény emberi
életet, melyben mindenhol és mindvégig nélkülözhetetlen lesz a hit és az Istennel való
személyes kapcsolat.
Nevelési tevékenységünk Isten után, során a családokkal való legteljesebb együttműködésre
törekszünk. A gyermekeket Isten után először is a szülők, a nagyszülők és a testvéreik
megbecsülésére, szeretetére neveljük. Nevelési programunkban továbbá fontos szerepet kap a
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hazafias nevelés, a szülőföld megismerése, magyar nemzeti kultúránk ápolása, emlékeink,
hagyományaink tisztelete, ápolása, megbecsülése, Isten és a haza szeretete.
Természetesen ez a küldetés mindenekelőtt a szülők elsődleges feladata.
A családban a hittan tanítás és keresztény életre való nevelés az iskolai oktatás, a lelkipásztorok,
hitoktatók és tanárok munkája mellett alapvetően igényli tehát a szülők aktív részvételét is.
A hitoktatás akkor lesz igazán eredményes, ha a gyermek hitre nevelésében a szülők is
részt vesznek az egyházi iskola mellett.
Ebben segít nekik egyházi intézményünk, a liturgikus élet, a tanítás, hitoktatás
igehirdetés, egyházzenei nevelés és minden iskolán belüli kisközösségünk által.
A „hitoktatás”- ban, mely az órarendbe van illesztve, szisztematikusan átadjuk ugyan a
biblikus, erkölcsteológiai, dogmatikai és fundamentális teológiai ismereteket, ezeken az órákon
is azonban legfőbb nevelési célunkat igyekszünk megélni és megvalósítani.

A hitet tehát nem „oktatjuk”. Átadjuk a hozzá szükséges információkat is, a hitre
azonban tudatosan inkább nevelünk, főként azáltal, hogy következetességgel tudatosítjuk a
gyermekek számára, hogy Isten jelen van köztünk. A szeretet és az imádság örömét
megéreztetjük velük a szentmiséken, az órákon és a külön foglalkozásokon egyaránt.
Az imádságnak nem elsősorban a verbális „anyagára”, szövegimák minél nagyobb
mennyiségű „felmondására”, hanem az imádság légkörére, személyességére, az Istennel való
kapcsolat lelki élményére helyezzük a hangsúlyt.
Az egyházi iskolák melletti szülői döntések során az egyik leggyakrabban hangoztatott
érv a keresztény erkölcsi nevelés értékessége, amelynek eredményeképpen „itt biztosan nem
kerül rossz társaságba a gyerek”.
Az erkölcsös életre való nevelést már az antik görög gyakorlat is célul tűzte ki, de ott is
éppoly esélyes volt a sikerre vagy a kudarcra, mint ahogy ma is, egy mostani keresztény iskola
esetében.
Az Isten által kinyilatkoztatott magasabb szintű erkölcsi értékrend a földi életet nagy
biztonsággal irányítja és szabályozza és az embert boldoggá teszi.
Ennek a nevelésnek tehát ez az egyik gyümölcse, de nem ez az elsődleges célja.
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Az elsődleges célkitűzésünk az, hogy az általunk kapcsolatban lévő gyermekek
megismerjék és megszeressék az Istent, ezáltal üdvözüljenek, elnyerjék az örök életet.
Nem azért veszünk tehát részt az egyházi iskola missziós tevékenységében, hogy jobb
embereket neveljünk, /ez még csak humanizmus/ ezzel nem elégszünk meg, hanem, hogy az
örök életre vezessük a ránk bízottakat, a gyermekeket és általuk szüleiket is egyaránt.
A szülőkkel való kapcsolattartásra, értékrendjük és lelki életük alakítására a szülői
értekezleteken túl jól bevált alkalmaink a velük való egyéb megbeszélések, kirándulások vagy
más egyéb programok előtt, melyeket a közvetlen emberi kapcsolatteremtés szándékával
tudatosan nem nevezünk szülői értekezletnek. Ezeken is van alkalmunk velük rendszeresen
kommunikálni és őket is alakítani, miközben a programok témáján túl a gyermekeik keresztény
éltre való neveléséről beszélgetünk.
Örvendetes és megtiszteltetés számunkra Isten részéről, hogy ennek örömében, ezzel a
küldetéssel és feladattal élhetünk és dolgozhatunk másokért.
Oktatási programunk is a kiemelt célok megvalósításának a szolgálatában áll.
A képességek megfelelő irányú kibontakoztatása érdekében idegen nyelvi kommunikációt
előkészítő és kórusiskolai első osztályokat indítunk.
Oktatási célunk (Az oktatás eszköz)
Az oktatás, az egyház kezdete óta az apostolok és egyházatyák, különböző régiókban a
negyedik, ötödik, hatodik század óta pedig mindmáig működő intézményeink, iskoláink is jól
bevált folyamatos gyakorlata szerint csupán eszköz, bármennyire fontos is az.
A nyelvi és egyházzenei oktatásunk is tehát nagy tudatossággal és következetességgel a
keresztény életre való nevelés eszköze.
Oktatási célunk szoros értelemben az, hogy a legmagasabb színvonalon adjuk át a
nyelvoktatásban, minden tudományágban, a sportban, a zenetudományban és zeneművészetben
való ismereteinket.
Ezt azonban mindig a nevelés folyamatosan és állandóan megvalósuló szándékával,
gyakorlati törekvésével tesszük minden órán és más alkalmakkor is.
A Szent Vincés Irgalmas Nővérek által működtetett, 1950-ben államosított, majd pedig
a rendszerváltozás óta újra egyházi intézménnyé lett Karolina iskolánkat tudatos törekvéssel,
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nagy türelemmel, szeretettel és örömmel nagyszerű missiós lehetőségként és pasztorációs
területként kezeljük.
A Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola azonban ma már nem csupán egy missziós terület, hiszen nem csak a
magvetés, vagyis a missió, hanem a keresztény közösség, illetve az ezen belüli kisközösségeink
kialakítása és működtetése is folyamatos, amelynek lényege, hogy Krisztus személyesen jelen
van bennük és általuk az életünkben.

1.2.1. Az általános iskola alaptevékenysége
-

általános iskolai oktatás, nappali oktatás munkarendje szerint,

-

napközis/tanulószobai foglalkozás.

Az idegen nyelvek oktatását az első évfolyamon kezdjük el az idegennyelvi kommunikációt
előkészítő „A” jelű osztályainkban, kórusiskolai, „Z” jelű osztályainkban pedig 4. évfolyamon.
Diákjaink részt vesznek a város, a megye, az egyházmegye, a KPSZTI által szervezett, valamint
egyéb országos versenyeken is.
A fő célokból és alapvető feladatokból eredő konkrét célkitűzéseink a következők:












Az egyetemes emberi és a keresztény értékek közvetítése. A teljes személyiség
fejlesztése.
A kulcskompetenciák fejlesztése
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési elvek megvalósítása.
A társadalmi elvárásoknak és a tudományos igényeknek megfelelő korszerű ismeretek
nyújtása.
A továbbtanuláshoz szükséges általános műveltség alapjainak szilárd lerakása.
A képességek szabad kibontakoztatása, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás
eszközeivel.
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek.
A tanórán kívüli szabadidő hasznos eltöltésének szervezett és tudatos irányítása.
Az egészséges életre való felkészítés.
Az egyéni tanulás módszereinek elsajátítása.
Az emberek közötti érintkezés a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes
formáinak kialakítása.
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Nemzeti kultúránk és történelmünk kiemelkedő személyiségeinek, hagyományainak
megismerése, megbecsülése.
Zenei képzéssel egyensúlyt teremteni az értelmi-érzelmi intelligencia fejlesztésében

A fenti célkitűzések megvalósításához a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

I.2.2. A zeneművészet cél-, és feladatrendszere
A krisztusi életre való nevelés eszközeként a család és az iskola mellett, az egyházban
minket érintően a legfontosabb terület is adva van számunkra:
A Liturgikus nevelés
A templomban a szentmisén és a zsolozsmán való tevékeny részvétel.
A liturgiaközpontú oktatás, illetve az órarendben szereplő az ún. „liturgikus hittan” az
énekek élő és gyakorlati használata által kilép az iskolai keretek közül és belép a templomba,
mivel a tananyag jelentős részét a diák folyamatosan használja, imádkozva énekli.

A szentmise és a zsolozsma énekei memorizálódnak és az életkori sajátosságok fölé
emelkedve elfelejthetetlenül rögzülnek. Tanulóink életük végéig birtokolják az Isten szavának
és a liturgikus költészetnek maradandó gazdagságát.
Ez olyan mélységet jelent, hogy ezek mellett szinte nem szükséges „átmeneti jellegű”
gyerekimákat tanítani. A saját életkorának megfelelő szinten már az alsó tagozatos gyermek is
felfogja egy részét ezeknek az énekszövegeknek, érzékeli a dallamoknak az érzelmek
segítségével a lélekre gyakorolt hatását és élményét. Tovább érlelődve pedig az évek során, a
legértékesebb imádságok, zsoltárok és könyörgések, miseénekek, gregorián himnuszok
arányai, felépítése, gondolatvilága lesz a minta esztétikai érzékében, imaéletében és lelki
fejlődésében egyaránt. Így fokozatosan és törés nélkül érik felnőtt keresztény emberré és
folyamatosan épül fel emberi művészi és lelki személyisége.
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A Váci Püspökség által alapított Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti
Iskola a kórusosztályok tanulóinak zeneművészeti képzését együttesen hivatott szolgálni,
számukra az Alapfokú Művészeti Iskolába (továbbiakban AMI) való beiratkozás
alapértelmezett.
Az alafokú művészetoktatás célja:
Kodály Zoltán, a „Ki a jó zenész” című előadásában így ad útmutatást:
„Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél
nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni,
hazájának szolgálni tud.
Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél
több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője!”
“A jó zenész kellékeit négy pontban foglalhatjuk össze:
1. kiművelt hallás, 2. kiművelt értelem, 3. kiművelt szív, 4. kiművelt kéz.
Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban.
Mihelyt egyik elmarad vagy előreszalad, baj van. ...
Az első két pontra a szolfézs és a vele kapcsolt, összefonódott összhangzattan és formatan tanít.
Szükséges kiegészítés a mennél sokoldalúbb gyakorlati zenei tevékenység.
Kamarazene, karéneklés nélkül pedig senkiből sem lesz jó zenész.”
Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az
érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére
építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok,
értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság
- alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek
megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az
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önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök
alkalmazásával.
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a
közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát.
Az alapfokú művészeti iskola a zeneművészet iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja
készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását,
tehetségük gondozását. Az követelmény és tantervi program a speciális művészeti készségek
és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó alapdokumentum. A
követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás
valamennyi hazai intézményében az alapvető nevelési és oktatási tartalmak egységesen és
arányosan érvényesüljenek.
Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a
követelmények teljesítésével történő képesség- és személyiségfejlesztésen van.
A tantervi szabályozás rugalmassága révén hozzájárul az integrált oktatás-nevelés
megvalósításához, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterület
fejlesztéséhez.
A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A
művészetoktatás a készség és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás
eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. 4. A
művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a művészeti
ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés tapasztalataira, a
művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a magyar művészeti
nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül.
Kodály Zoltán szándékának megfelelően a test, szellem és lélek, vagyis az ember teljes
személyiségének alakítása.
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Művészetoktatási tevékenységünk célja mindazoknak a művészeti, intellektuális és
emberi – erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják
egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb
közösségük javát is szolgálja.
Feladatok mindezek érdekében:


a művészeti iskolába lépő gyermekben alakítsa ki, óvja és fejlessze a tevékenység, a
megismerés, a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot;



tegye fogékonnyá a tanulót a választott művészeti terület értékei iránt;



az iskola nyújtson motivációt és adjon teret a növendék művészeti tevékenységéhez;



az iskola segítse a növendékek speciális képességeinek fejlődését;



a művészeti iskola gazdag tevékenységrepertoárja fejlessze a növendékek speciális művészi
képességeit;



a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, különböző képességű,
motivációjú, művészi teljesítményű gyermekeket - érdeklődésüknek, képességüknek és
tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra;



magas színvonalú és sokrétű művészeti tevékenységgel fejlessze a tanulók alkotó készségét
és kreativitását;



tudatosítsa a növendékben a művészi értékeket, erősítse meg az alkotó magatartási
mintákat, pozitív szokásokat, és jellemét formálva szolgálja az akarati tulajdonságokat;



segítse növendékeit abban a folyamatban, amelyben művelt, szabad és gazdag
személyiséggé, alkotásra és boldogságra képes emberekké válhassanak;



a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a kitartó művészi tevékenységre nevelés, a
képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, a nyelvi-kommunikációs, az esztétikai
nevelés területei) és a szükségletek alakítása képezze;



fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek;



a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók
önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését,
empátiáját;
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jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók
jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló
pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság;



a művészeti tevékenység középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon;



a fiatalok szerezzék meg mindazokat az együttműködési, kommunikációs képességeket is,
amelyek segítségével tudásukat önmaguk és mások számára hasznosítani tudják;



a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és sikerorientált
beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága;



segítsük őket abban, hogy minden növendék kialakíthassa az önfejlesztő stratégiáját, legyen
perspektivikus jövőképe;



A művészeti neveléssel az iskola megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, illetve
gazdagítja esztétikai értékeit. Az esztétikai nevelés végső célja, hogy az itt tanuló
növendékek élményeiket kreatív cselekvésben fejezzék ki: az iskolában tanultak szerint.



A művészeti nevelés a befogadói tapasztalatok által járul hozzá az akarati, az alkotó–alakító
cselekvőképesség kialakításához és fejlesztéséhez, így az iskola nevelési célja mindezek
megvalósítása.



Az iskola oktatásának – bár aligha választható szét a nevelés és az oktatás – célja az, hogy
a tanulók elsajátítsák mindazokat a kötelező és alapvető tartalmakat, amelyek adott
művészeti ágon belül a művészetoktatási intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják.



Az iskola által választott és ajánlott szabadon választható tantárgyak a helyi igények és
célok figyelembe vételével kerültek a programba. Olyan szabadon választott tantárgyakat
ajánlunk, amelyeknek programjait a művelődési miniszter központilag adja ki. A
tananyagot eszköznek tartjuk a tanulók értelmi, érzelmi és kifejező képességeinek
fejlesztéseiben az életkori fejlődéséhez igazítva.



Különösen fontos célnak tartjuk a régió keresztény művészeti hagyományait megismertetni.



A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák,
vallások iránt.
Az iskola és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a művészeti
iskolák közötti kapcsolatok ápolásában.
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A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük

értékeinek megőrzésébe,

gyarapításába.


Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös
kezelése és megoldása terén.



A pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és
segítőkész magatartást.

A művészeti iskola feladata
A zene megszerettetése, a zenei kifejezőeszközök megismertetése révén olyan motivációk
kialakítása, melyek lehetővé teszik a tanulók aktív részvételét a zenei kommunikációban.
Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly
a meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van.
Művészeti iskolánk feladata, hogy a kórusiskolás diákok számára a zenei nevelést teljessé
tegye. Kórusban való éneklés mellett minden kórista diák tanuljon hangszeren is játszani és
tanulja meg a zenei írás-olvasás alapjait. Így válik teljessé a zenei képzés és így tudjuk
biztosítani a liturgikus szolgálatokon a megfelelő, magas színvonalú zenei szolgálatot Isten és
embertársaink örömére.

Tanszakok:
A 2011-12. tanévtől belépő növendékek a következő tanszakok tantárgyai közül választhatnak a
3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet szerint
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa,
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt,
Akkordikus tanszak tantárgyai: hárfa, gitár, ütő,
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona,
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka, nagybőgő,
Vokális tanszak tantárgya: magánének,
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom,
zeneelmélet, egyházzene
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus
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Népzene: citera, népi furulya, koboz,
A klasszikus hangszereken tanuló kóristák tudásuknak, felkészültségüknek megfelelően részt
vehetnek és részt vesznek alkalmanként a fenti liturgikus szolgálatokon és koncerteken, mint hangszeres
szólisták, vagy kamaramuzsikusok, zenekari zenészek is.
A népi hangszereken tanuló kóristák az egyházi ünnepekhez, ünnepkörökhöz kapcsolódó
népszokások zenei kíséretében, előadásában teljesíthetik ki tudásukat, valamint a szervezett koncertek
keretében is bemutatkozhatnak.
A zeneoktatás általános feladatai és fejlesztési követelményei:




A zenei műveltség megalapozása;

Az egyházzene megismerése és gyakorlása;



Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása;



A zenei műszavak, kifejezések és jelentésük megismertetése;



A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, a dinamika és



hangszín, zenei memória és fantázia, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása);



A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és fejlesztése;



Az alkotó magatartás, az improvizációs készség és képesség, a kreativitás kialakítása;



A harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése;



A főbb zenei stílusoknak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zenetörténet és a zeneirodalom
nagy egyéniségeinek megismertetése;



A magyar népénekek, a gregorián dallamkincs ismerete és gyakorlata;



A magyar népzene (népdalkincs és hangszeres népzene) minél átfogóbb ismerete;



A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése;



A kortárs zene értő befogadására nevelés;



A tanulók zenei ízlésének formálása: érték-orientált ismeret-átadás;



A társművészetek iránti nyitottság kialakítása;



A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való
ösztönzés;



Tehetséggondozás: zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra;



A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése;



A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése;
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A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, részvétel a zenei életben;

A Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a következő (énekkarok)
együttesek működnek:

Kicsinyek Kórusa

(első és második osztályosok)

Gaudia Kórus

(harmadik, negyedik és ötödik osztályosok)

Laetitia Kórus

(hatodik, hetedik és nyolcadik osztályosok)

Váci Püspöki Fiúkórus (negyedik, ötödik, hatodik osztályosokból)
A Váci Székesegyház Ifjúsági Kórusa

(a nyolcadik évfolyamot követő AMI-s tanulók

kamaraénekkara)
kamara zenekar – fúvós,
- vonós,
- vegyes.
A kórusok munkáját a kórusvezetők irányítják. Minden tanévben hagyományosan
hangversenyeket is szerveznek, pl. Szt. Cecília ünnepéhez, valamint a karácsonyi és farsangi időhöz
kapcsolódva.
A kórusok legfőbb feladata, hogy rendszeresen liturgikus egyházzenei szolgálatot végeznek a
Váci Székesegyházban az egyházi év ünnepei szerint.
Alkalmanként az egyházmegyében, valamint bel- és külföldön más templomokban is énekelnek.
Részt vesznek kórusversenyeken, zenés színpadi játékokon. Mindezeket a Karolina Katolikus Általános
Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola éves munkaterve tartalmazza.
A munkatervet az Iskola igazgatója, az intézmény művészeti vezetője és a művészeti igazgatóhelyettes
egyeztetik. Kórusaink a liturgikus szolgálatokra és a koncertekre az órarendi órákon, kóruspróbákon
készülnek fel, ahol intenzív hangképzés és kórusmunka, lelki és közösségi nevelés folyik.
A tanév során a próbákat a kórusok az osztályteremben, a Karolina kápolnában, vagy a Székesegyház
énekkari termében, alkalmanként a Székesegyházban tartják. A Székesegyházi próbák időpontjait a
zeneművészeti igazgatóhelyettes az Alsóvárosi Plébániával előre egyezteti.

A fő célokból és alapvető feladatokból eredő konkrét célkitűzéseink a
következők:
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- Az egyetemes emberi és a speciális keresztény értékek közvetítése.
- A teljes személyiség fejlesztése a humánum elveinek érvényesítésével.
- A kulcskompetenciák (idegen nyelvi kommunikáció; matematikai kompetencia;
természettudományos és technikai kompetencia; szociális és állampolgári kompetencia)
fejlesztése.

- A közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési elvek megvalósítása.
- A társadalmi elvárásoknak és a tudományos igényeknek megfelelő korszerű ismeretek
nyújtása.
- A továbbtanuláshoz szükséges általános műveltség alapjainak szilárd lerakása.
- A képességek szabad kibontakoztatása, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás
eszközeivel.
- A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek.
- A tanórán kívüli szabadidő hasznos eltöltésének szervezett és tudatos irányítása.
- Az egészséges életre való felkészítés.
- Az egyéni tanulás módszereinek elsajátítása.
- Az emberek közötti érintkezés a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes
formáinak kialakítása.
- Nemzeti kultúránk és történelmünk kiemelkedő személyiségeinek, hagyományainak
megismerése, megbecsülése.
A fenti célkitűzések megvalósításához a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Nevelési céljaink megvalósítása során figyelmünk az egész emberre irányul. Nevelési
elképzelésünk lényege, hogy felfedeztessük az evangéliumi üzenet és az emberi törekvések
találkozási pontjait. Ennek során nem a hitet akarjuk ráerőltetni a gyerekekre, hanem
felajánlunk egy ép, egészséges emberi életet, melynek fontos része a hit.
Nevelési tevékenységünk során a családokkal való legteljesebb együttműködésre
törekszünk. A gyermekeket a család tiszteletére, a szülők és nagyszülők megbecsülésére,
szeretetére neveljük.

38

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

Nevelési programunkban továbbá fontos szerepet kap a hazafias nevelés, a szülőföld
megismerése, nemzeti kultúránk ápolása, emlékeink, hagyományaink tisztelete, ápolása,
megbecsülése, a haza szeretete.
Oktatási programunk is a kiemelt célok megvalósításának a szolgálatában áll.
A képességek megfelelő irányú kibontakoztatása érdekében idegen nyelvi kommunikációt
előkészítő és kórusiskolai első osztályokat indítunk.
Alsó és felső tagozaton tagozaton az idegen nyelvi kommunikációt előkészítő
osztályokban, valamint a kórusiskolai osztályokban egyöntetűen:
Tehetséggondozás elősegítésének tanórai keretei:
- csoportbontás idegen nyelvi, informatika, szolfézs, zenemozgás órákon,
- tanórai differenciálás,
- infokommunikációs eszközök haszálata,
- projektek.
Szakköri keretek között lehetőséget biztosítunk művészeti tevékenységek gyakorlására (rajz,
kerámia, tánc, színjátszás, dráma, kórus).
Lehetőséget nyújtunk az alapfokú művészeti iskola munkájába való bekapcsolódásra délutáni
tanítási órák biztosításával (szolfézs, hangszeres zene) az „A” osztályok tanulóinak is.
Az iskola 1-8. évfolyamának „z” osztályaiban, amelynek elnevezése: kórusiskolai
osztály - mivel feladatai közé tartozik a székesegyházi liturgikus szolgálat alkalmankénti
és/vagy rendszeres teljesítése is -, jelentős szerepet kap az ének-zene, kiemelkedő hangsúlyt
fektetve a kóruséneklésre (schola cantorum).
Szakköri keretek között lehetőséget biztosítunk egyéb művészeti tevékenységek gyakorlására
(rajz, kerámia, tánc, színjátszás, bábozás) mindkét osztálytípusunkban, valamint 1. 2. és 3.
évfolyamon idegen nyelv tanulására kórusikolai osztályaink számára is.
Mindkét osztályban 4. évfolyamtól órarendbe beépítve tanulnak idegen nyelvet angol/német).
Programjainkban a személyi- és tárgyi feltételek megfelelőek, de a jövőben az ezzel kapcsolatos
folyamatos fejlesztést kiemelt feladatunknak tekintjük.
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I.3. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai
I.3.1. Általános iskola
A célok és feladatok elérése érdekében alkalmazott eszközök, eljárások:
Kisiskolás korban a kíváncsiság, az érdeklődés fenntartása, továbbfejlesztése,
tevékenységen alapuló ismeretszerzés és tanulás; a játék és mozgás egyensúlyának megtartása,
mindez személyre szóló fejlesztéssel.
Az általános iskola felső tagozatában a különböző érdeklődésű és eltérő értelmi, érzelmi,
testi fejlettségű, képességű, motiváltságú, szocializáltságú, kultúrájú tanulót együtt nevelünk és
így próbáljuk előkészíteni, felkészíteni őket a továbbtanulásra, előkészíteni a társadalomba való
majdani beilleszkedésre az életkoruknak megfelelő tanulási technikák és stratégiák változatos
munkaformák alkalmazásával.

Célok-feladatok:

A megvalósítás lehetőségei:

1. A keresztény szellemiség erősítése

Részvétel a katolikus hitélet gyakorlásában
(hitoktatás, iskolai- és évfolyammisék, a hitre
irányult élethelyzetek hiteles megbeszélése,
az egyházi év közös átélése, a kiemelkedő
ünnepek színvonalas megünneplése, (advent,
nagyböjt, lelki napok, keresztút, zarándoklatok).

2. A pedagógiai kultúra fejlesztése

Katolikus iskolák közötti kapcsolattartás.
Tervbe vett pedagógiai témák megbeszélése.
Külső- és belső továbbképzéseken való részvétel.
Önképzés

elősegítése

a

könyvtár

szakmai

anyagának további bővítésével.
Módszertani tapasztalatcserék rendszeressé tétele.
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3. A nevelési-oktatási eljárások
egységesítése

A nevelési program egységes megvalósítása.
A folyamatos megvalósítás érdekében
rendszeres megbeszélések szervezése
A hozott határozatok végrehajtásának
következetes ellenőrzése, értékelése.
Folyamatos kapcsolattartás az „átmeneti”
nehézségek könnyítése érdekében.

4. A pedagógiai munka színvonalának
emelése

Magas szintű szakmai felkészültség elérése.
A szakmai munkacsoportok minőségi
munkájának emelése.
Korszerű eszközök beszerzése és azok
rendszeres használata.
Az eredményre vezető alternatív módszerek
alkalmazása.
Szaktárgyi vetélkedők, versenyek rendezése.
A differenciált jellegű oktatás általánossá tétele.
A felzárkóztatás és a tehetséggondozás
biztosítása.
Az időszakos teljesítményvizsgálatok és az egyéb
„belső vizsgálatok” célszerű alkalmazása.

5. Hagyományaink ápolása, bővítése

A hagyományos iskolai rendezvények
színvonalának megtartása.
Tavaszi Gála – 8. évfolyamosok tánca
A kiemelkedő jelentőségű Karolina Nap
rendezvényének további megtartása, színvonalának emelése.
Az iskolai újság és az évkönyv megjelentetése.
Iskolai szintű kirándulási terv készítése,
hazánk kulturális örökségeinek, búcsú41
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járó helyeinek megismertetése céljából.
Az iskolához való tartozás külsőségekben
is megmutatkozó jellegének érvényesítése
6. Tanórán kívüli szabadidős tevékenység
szervezése

Szakkörök bővítése a lehetőségek figyelembe
vételével.
A művészetek iránti igény felkeltése (film,
színház, múzeum, könyvtár, képzőművészeti
rendezvények, filmklub működtetése, szakkörök).
Ismerkedés városunk történelmi múltjával,
jelenével, jövőjével (rendszeres
múzeumpedagógiai-helytörténeti foglalkozások).
A sportolási lehetőségek körének bővítése.
Túrák szervezése, játékprogramok, klubdélutánok, kézművesnapok.

7. Az iskola és a szülői ház közötti

A hagyományos kapcsolattartási lehetőségek

kapcsolat hatékonyabbá tétele

körének fenntartása és újabbakkal való bővítése.
(szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatások, alapítványi est, nyílt napok,
pályaválasztási ankétok, családi délutánok)
Előadások szülők és pedagógusok
együttes részvételével.
Közös szabadidős programok szervezése
(családi kirándulások)
Nyári táborok (Hittan - CSÉN-, napközis-, kórusdráma-, zarándok tábor .

8. Iskolánk társadalmi kapcsolatainak
kiszélesítése

Kapcsolattartás a katolikus egyház szervezeteivel
(Karitász, szerzetesrendek,
Kalász, cserkészmozgalom stb.) és oktatási
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intézményeivel (általános és középiskolák
szeminárium stb.), valamint városunk
önkormányzati intézményeivel és oktatási
szerveivel.
A helyi sportegyesületekkel, az idősek szociális
otthonával, sérült felnőttek és gyermekek
intézményeivel.
Civil szervezetekkel (Magosfa Alapítvány).

I.3.2. Alapfokú művészeti iskola
A művészeti iskola célja a zene megszerettetése és a teljeségre való törekvés zenei műveltség
elsajátításával.
A zenei kifejezőeszközök megismertetése révén olyan motivációk kialakítása, melyek lehetővé teszik a
tanulók aktív részvételét a zenei kommunikációban, kiemelten a kóruséneklés éa a kamarazenélés
lehetőségével
Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a meghatározott
követelmények teljesítésével történő képességfejleszstésben van. Zenetanáraink célja, hogy az általuk
nevelt gyermekekből nyitott, befogadó, zenét szerető és értő felnőttek váljanak, akik szívesen, aktívan
részt vesznek a keresztény liturgikus szolgálatokban és a következő generációk érzelmi nevelésében is
jártasak és aktívak.

A zeneoktatás általános feladatai és fejlesztési követelményei:
- A zenei műveltség megalapozása;
- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása;
- A zenei műszavak, kifejezések és jelentésük megismertetése;
- A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, a dinamika és
hangszín, zenei memória és fantázia, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása);
- A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és fejlesztése;
- Az alkotó magatartás, az improvizációs készség és képesség, a kreativitás kialakítása;
43

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

- A harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése;
- A főbb zenei stílusoknak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zenetörténet és a zeneirodalom
nagy egyéniségeinek megismertetése;
- A magyar népénekek, a gregorián dallamkincs ismerete és gyakorlata;
- A magyar népzene (népdalkincs és hangszeres népzene) minél átfogóbb ismerete;
- A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése;
- A kortárs zene értő befogadására nevelés;
- A tanulók zenei ízlésének formálása: érték-orientált ismeret-átadás;
- A társművészetek iránti nyitottság kialakítása;
- A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására
való ösztönzés;
- Tehetséggondozás: zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra;
- A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése;
- A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése;
- A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, részvétel a zenei életben;

I.4. Sajátos pedagógiai módszerek: témanapok, témahetek, projektoktatás
I.4.1. Általános iskola
A pedagógia programunk megvalósításához alkalmazott tanterveinkben megjelenő értékek, az
alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a
tanulók

adottságaihoz

mérten

tanulásukkal,

fejlődésükkel,

szervezett

és

spontán

tapasztalataikkal minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.

1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy pedagógiai tevékenységünk
 fejlessze tovább az iskolába belépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a
tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot;
 az óvoda játékközpontú tevékenységeiből vezesse át a tanulás tevékenységeibe;
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 megelőzze a tanulási kudarc kialakulását;
 segítse a gyermek természetes fejlődését;
 a tanítási tartalmak feldozása folyamatával elemi ismereteket közvetítsen, alapvető
képességeket, készségeket (értő olvasás, írás, számolás, beszéd, stb.) fejlesszen.
5-8. évfolyamban folyó oktató-nevelő munkánk célja,
 folytassa az első szakasz oktató-nevelő munkáját, a készségek, képességek,
kulcskompetenciák fejlesztését;
 figyelembe venni, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása még erősen kötődik az
érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz;
 figyelembe venni, hogy a 13-14 éves kortól a tanulók ismeretszerzési folyamatában
előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás;
 együtt nevelni a különböző érdeklődésű, eltérő testi, érzelmi fejlettségű, képességű,
szocializáltságú, kultúrájú, motivációjú gyermekeket;
 megalapozni a felkészülést a jogok és kötelezettségek törvényes gyakorlására.
Konkrét célunk, hogy tanulóink jelentős hányada képessé váljon az érettségit adó középfokú
intézményekben való továbbtanulásra.
Minden osztálynak biztos alapot kell nyújtania ahhoz, hogy tanulóink a középfokú
intézményeket választva ott sikeresen eljussanak az alapvizsgához, illetve a szakképzettség
megszerzéséhez.
Módszerek:
 Fokozatos átvezetés az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe;
 Ismeretszerzéshez, feladat- és probléma megoldáshoz mintaadás;
 Egyéni tanulási módszerek, szokások megalapozása;
 Önálló tanulás és önművelés képességének megalapozása az alapvető készségek és
képességek elsajátításával;
 Életkori sajátosságok figyelembe vétele;
 Írásbeliség és szóbeliség egyensúlyának megtartása a tanulási folyamatban;
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 Tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése;
 Személyre szabott fejlesztő értékelés;
 Tanulási hátránnyal indulók fejlesztése;
 Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hátránykompenzálása;
 Tehetséggondozás: szakkör, tanóra, egyéni foglalkozás, témanapok, témahetek,
projektoktatás.
Módszertani elemek:
 képességfejlesztés ismeretszerzésbe ágyazva;
 differenciált tanulásszervezés;
 drámapedagógia;
 játékos tanulás;
 projektmódszer;
 cselekvésből kiinduló gondolkodás;
 alkalmazásképes tudás;
 személyes megtapasztaláson alapuló tanítás;
 témanapok, témahetek.
Témanapok, témahetek:
- intézményi szervezésű, intézményi szintű:
Egészségnap,
Madarak és fák napja,
Sportnap (évente váltakozva)
Lelki napok Adventben és Nagyböjtben:
tartalmi elemek: irodalom,
ének-zene, hittan,
kézműveskedés,
rajzolás
- egyéb: Digitális témahét, Fenntarthatósági témahét, Pénz7
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I.4.2. Alapfokú művészeti iskola
Az alapfokú művészeti iskola kórusiskolás osztályai immár hagyományosan felkészülnek - az
rendszeres szentmise szolgálatok mellett – több zenés-prózai előadásra. Adventben a
karácsonyi ünnepre készülés jegyében pásztorjátékkal, farsang idején Vers és zene címmel,
tematikus műsorral készülnek az alsó tagozatos diákok. Ezeken az előadásokon rendszerint a
felsőbb évfolyamok kórusiskolás diákjai is részt vesznek a zenei kíséretekben. A felső tagozat
diákjai kórusukkal a püspöki palota dísztermében koncerteznek. Ezeken a koncerteken is
előszeretettel közreműködnek a gyerekek kamarazenészként és adják a kísérő szólamokat a
kórus éneke mellé.

I.5. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait a Nemzeti Alaptanterv a „Tanulók
személyiségfejlesztését kibontakoztató pedagógiai folyamat” című rész figyelembevételével
terveztük.
Ennek alapján a NAT-ban és a kerettantervben leírt értékekre és az ebből eredő helyi
sajátosságokra építettünk.
A Nemzeti Alaptanterv szerint a kompetencia a vonatkozó ismeret, képesség és attitűd
rendszere.
Tevékenységrendszerünk kidolgozásánál figyelembe vettük a gyermekek általános fejlődéslélektani jellemzőit, életkori sajátosságait.
Helyi sajátosságaink figyelembevételével gyermekeink személyiségfejlesztését 3 fő területre
összpontosítjuk:
1. Tanítás tanulási tevékenység
2. Egészséges életmódra irányuló tevékenység
3. Tanórán és iskolán kívüli nevelési tevékenység
Az iskola munkájában a legfontosabb személyiségfejlesztési tevékenység a tanítás-tanulás
tevékenysége, melynek középpontjában a motivációs tényezők állnak.
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A tanulás-lélektani vizsgálatok által egyértelműen bizonyított tény, hogy az eredményes
munkát elsősorban a pozitív megerősítés segíti elő.
A sikerélmény hatására a tevékenység örömtelivé és egyben kitartóvá válik. A motiváción
alapuló és a jellemet is fejlesztő tevékenység a személyiségfejlesztés szempontjából nagyon
fontos teljesítményképes tudáshoz vezet.
A tanulás számos összetevője tanítható.
Ezért minden pedagógus feladata, hogy a maga területén tanítsa meg a gyermekeket tanulni.
Az életkori jellemzők figyelembevételével alapozza meg az önálló tanulási képességek
fejlesztését.
A tanítás-tanulási folyamat szervezése során a motiválás mellett kiemelten fontosnak tartjuk
a tanulási aktivitás biztosítását.
A tanulási folyamat során továbbá igen fontos feladat a differenciálás.
Ez alatt azt értjük, hogy a pedagógusok munkája a lehető legnagyobb mértékben igazodjon
a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott
teljesítményéhez.
E hármas feladat (motiválás, aktivitás, differenciálás) megoldását tanítási óráinkon az alábbi
szervezeti formák és tanítási módszerek segítik elő:
-

A motiválás érdekében felébresztjük tanulóinkban azokat az indítékokat,
amelyek a gyermekeket a tanulásra ösztönzik.

-

Az aktivitás biztosítása érdekében előtérbe helyezzük azokat a módszereket
és szervezeti formákat, amelyek a tanulók folyamatos tevékenykedtetését biztosítják.
(Pl.: a tanulók önálló munkáltatása, a csoportos munka lehetőségeinek kihasználása,
osztályainkban az informatika és az idegen nyelv (angol, német) bontott csoportban való
tanítása).

-

A differenciálást az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezésével
érjük el.

I.5.1. A tanórán kívüli nevelési tevékenység az általános iskolában
Alapfeltétele, hogy a gyerekek rendelkezzenek szabadidővel.
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Iskolánkban a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli
tevékenységek segítik:
A napközi otthon, tanulószoba – Diákétkeztetés
Iskolánkban a köznevelési törvény előírásainak megfelelően az 1-4 osztályokban
napközi otthon az 5-8 évfolyamokon tanulószoba működik.
A napközi otthonban és a tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók igény szerint napi
egyszeri 8ebéd) vagy háromszori étkezésben részesülhetnek.
A különböző étkezési problémák esetében is – tej-, tojás-, liszt-, tejcukor-, glutén-, stb
érzékenység - biztosítani tudjuk a rendszeres étkeztetést.
Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja.
Indításukról – felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden
tanév elején a nevelőtestület véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.
A különböző osztálytípusainkba járó tanulók számára e keretek között biztosítjuk képességeik
szabad kibontakoztatását.
Diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanórán kívüli szabadidős
tevékenységek segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
A diákönkormányzatban a tanulóifjúságot 4-8 osztályig, 3-3 fő képviseli.
A diákönkormányzat hatáskörét a Köznevelési Törvény 48. § rendelkezései határozzák meg.
Tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
Konkrét tevékenységeket a diákönkormányzat vezető tanára a tanulók bevonásával Éves
programajánlatban megtervezi.
Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését, a szabadidő hasznos eltöltését a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti.
Gyermekeink az iskolai és a városi könyvtár rendszeres látogatói közé tartoznak.
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A könyvtár pedagógiai munkájának irányítását szakképzett könyvtáros végzi.
Konkrét tevékenységét a könyvtárvezető éves munkaterve tartalmazza.
Iskolai sportkörök
A gyermekek életformája mozgásszegény életmódot eredményez. A tanórán kívüli
diáksportkör célja a szellemi leterhelés ellensúlyozása, a kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődés
elősegítése.
A mindennapos testnevelés részeként biztosítja tanulóink mindennapos testedzését, továbbá
felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és az iskolán kívüli versenyekre.
Az iskolai sportmozgalom jövőbeni fejlesztésre váró feladatai:
Tervezzük iskolai sportkörünk tevékenységi formáinak kiszélesítését, újabb sportágak
bevonását tanulóink mindennapi sportolási, testedzési lehetőségeinek biztosítására.
Tornatermünket, sportudvarunkat folyamatosan felújítjuk, sokoldalúan hasznosíthatóvá
tesszük.
Versenyek, vetélkedők, bemutatók
Hagyományaink szerint iskolánk évente megrendezi névadónk emlékére a Karolina-napot.
Ezen alkalommal az egyházmegyei és a váci iskolák részvételével a különböző szellemi
vetélkedők, szaktárgyi versenyek, és sportrendezvények sokaságára kerül sor.
Irodalmi- és képzőművészeti pályázatokat írunk ki. Történelem-, hittan-, angol-, informatika-,
rovásírás- és szavalóversenyeket szervezünk, esetleg ugyanezen tantárgyak komplex versenyét,
pályázatát.
A tanév folyamán két alkalommal művészeti bemutatóra kerül sor. Az adventi időszak
zárásakor karácsonyi, a tavaszi időszakban pedig az Anyák napjához kapcsolódó műsorokat
tartunk.
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I.5.2. Iskolán kívüli nevelési tevékenység
Tanulmányi kirándulások - erdei iskola
Iskolánk nevelői a nevelő munka elősegítése és a tantervi követelmények teljesítése
céljából évente 2 alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek.
A szabadidő kulturált eltöltését szolgálják továbbá a színház- és filmlátogatások, a túrák,
táborok, klubdélutánok és más szervezett szórakozási lehetőségek.
A konkrét tevékenységeket az osztályfőnökök éves munkatervei tartalmazzák.
Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulásszervezési
egység, mely a szorgalmi időszakban megvalósuló, az iskola szokásos működési helyétől
különböző helyszínen végzett tanulásszervezési mód, melynek során a tanulás a tanulók aktív,
cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére és kommunikációjára épül.
Kiemelt feladata a környezettel harmonikus, egységes életvezetési képességek fejlesztése, és a
közösségi tevékenységhez kötött szocializáció.
Nagy hangsúlyt kap a környezeti- és egészséges életmódra nevelés, a természeti és kulturális
emlékeink megfigyelése, a természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon
alapuló fejlesztése, a velünk élő környezet minél alaposabb megismerése.
A programok összeállításában fontos szerepet jut a tanulók életkora, már meglevő ismeretei
mellett annak is, hogy pedagógusaink hogyan és mit szeretnének a megfigyeltekből beilleszteni
a további iskolai munkába.
Erdei iskolai, kirándulási projektjeink az alábbi területeket ölelik fel:
Korosztály

Témakör

Érintett tantárgyak

Erdők, mezők, vízpartok állat- és Környezetismeret
Alsó tagozat

növényvilága,

Magyar nyelv és irodalom



Ének-zene

Tájékozódás a
természetben

Rajz és vizuális kultúra
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Korosztály

Témakör


Érintett tantárgyak
Életvitel és gyakorlat

A vidéki élet szépségei

Testnevelés és sport

Ismerkedés

Felső tagozat

Magyarország Természetismeret

tájegységeivel

Magyar nyelv és irodalom

 Magyarország műemlékei

Ének-zene

 A hagyományok és a

Vizuális kultúra

népművészet szerepe életünkben.
- Csodás helyek
- egyházi épületek: templomok,
kegyhelyek,

múzeumok,

gyűjtemények,

Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés és sport
Földrajz
Biológia-egészségtan
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek

Összességében elmondhatjuk, hogy a szabadidő iskolán kívüli, tartalmas kitöltésében az
elsődleges szerep a családoké. Az ilyen jellegű családi együttlétek többet jelentenek a
gyermekek számára, mint az iskola által szervezett tevékenység. Ennek ellenére az iskolának,
a maga szervezett keretei között, is hozzá kell járulnia a gyermekek személyiségfejlődésével
kapcsolatos pedagógiai feladatokhoz.

I.5.3. A tanórán kívüli nevelési tevékenység a művészeti iskolában
Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében

Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi nevelés
közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok csökkentését, a
kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő
alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segíti elő.
A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok
által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést,
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és fejlesztik a kreativitást. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés
érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez.
A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét.
A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerű
tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét,
valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képzőés iparművészetben, valamint a szín- és bábművészetben ötvöződnek.
Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti,
hogy az alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség.
A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs
képességét, az alkotómunka iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki
azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az
eredményesség összetevői.
A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az
akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és
fejlessze identitását, vállalja önmagát, megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez
való kötődését.

I.5.4. A művészeti iskolán kívüli nevelési tevékenység
Kórusiskolásaink rendszeres programjai: Palota koncert, kórustagok beöltözése és
fogadalomtétel,

Szent

Cecília

hangverseny,

kórustalálkozók

és

versenyek,

kórus-

kirándulások/táborok.
Az egyházmegye területén számos vidéki szentmiseszolgálattal erősítjük tanítványaink hitre
nevelését és szociális érzékenységét. Rendszeresen megörvendeztetjük tanítványaink
előadásaival a helybeli idősotthonok lakóit, a helyi kórház dolgozóit és betegeit, városi
rendezvények társszereplőiként veszünk részt az önkormányzati szervezésű alkalmakon.
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I.6. Teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő
pedagógiai feladatok
A NAT a követelményrendszerében kiemelkedő jelentőséget tulajdonít az egészséges
életmódra nevelésnek. Hangsúlyozza az iskola felelősségét a felnövekvő nemzedék testi, lelki
és szociális harmóniájának a megteremtése érdekében.
Iskolánk össztevékenységében kiemelt szerepet szánunk e fontos tevékenységi forma
gyakorlati megvalósítására. Az egészséges életmódra nevelésben a legfontosabb a megelőzés,
az egészségmegőrző tevékenységek kialakítása, gyakoroltatása és megszilárdítása.
Kisiskoláskorban folytatjuk az óvodában megkezdett helyes szokások kialakítását
(személyi higiénia, egészséges táplálkozás, helyes testmozgás stb.)
Biztosítanunk kell továbbá a kisgyermekek mozgásigényét a mindennapos testneveléssel.
Serdülőkorban az egészséges életre nevelés nemcsak az érzelmekre, hanem az
értelemre is kell, hogy hasson. A pedagógusoknak és elsősorban az osztályfőnököknek
figyelniük kell arra, hogy a helyes szokások megmaradjanak és továbbfejlődjenek.
Szükséges továbbá az egészségkárosító tényezőkkel és azok megelőzési módjával való
megismertetés. (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer élvezet, szexuális szabadság
következményei stb.)
Az egészséges életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Programunkban az ezzel kapcsolatos pedagógiai munkát, ennek
szellemében tervezzük meg.

I.7. Közösségfejlesztéssel, az intézmény szereplőinek
együttműködésével kapcsolatos feladatok
Az iskolai nevelésünk célkitűzéseinek megvalósításában döntő fontosságúak a közösségfejlesztéssel
kapcsolatos feladatok. A tevékenységek során a nevelőmunkában elsődlegesen a közösség erősítésére
kell törekedni.
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A tevékenységek kiválasztásánál a következő fontos szempontokat kell figyelembe venni:
 A sokoldalúság követelménye, mely alapvetően a személyiséget maximálisan fejlesztő
tevékenységre vonatkozik. Itt figyelembe kell venni a gyermekélet legfőbb
tevékenységeit: a tanulást, a munkát és a játékot.
 A tevékenységek kiválasztását meghatározza az adott közösség fejlettségi szintje,
neveltségi helyzete. Ennek megállapítása érdekében az osztályfőnököknek, helyzet-, és
szintfelméréseket kell végezniük.


Végül figyelembe kell venni a gyermeki igényeket is, mert a közvetlenül, vagy közvetve
az általuk javasolt tevékenységekben aktívabban, nagyobb motiváltsággal vesznek részt.

A Pedagógiai Program szempontjából az iskola keretén belül működő közösségi nevelés fő
területei a következők:
a.) a tanórák (kiemelten az osztályfőnöki órák – CSÉN program), egyéb, a tanórán
kívüli iskolai foglalkozások.
b.) napközi otthoni és tanulószobai nevelőmunka (szabadidős tevékenységek)
c.) diákok által szervezett tanórán kívüli foglalkozások (diák-önkormányzati munka)
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési eredmények hatékonyságának vizsgálata
A vizsgálódásnál a következő komplex módszereket alkalmazzuk:


Megfigyelés, beszélgetés, kérdőíves felmérés, pedagógiai helyzetteremtés,



tanulói produktumok elemzése, pedagógiai szituációteremtés, személyiségtesztek,
hatástényezők vizsgálata.



Nevelési eredményvizsgálatainkban törekszünk a cselekedeteinkben megnyilvánuló
pozitív vagy negatív tendenciák feltárására.

Iskolánkban több évre előrevetítve a következő eredményvizsgálatokat vettük tervbe:
Minimális mértékű vizsgálódás:
-

Szociometriai felmérés 4-8. osztályokban a társas kapcsolatok megismerése és a
közösségi nevelés hatékonyabbá tétele érdekében.

-

Erkölcsi fejlettség vizsgálata az életkor fejlődés-lélektani szakaszainak megfelelően. (3.
6. 8. osztályokban).
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-

A viselkedés és környezetkultúra neveltségi állapotának vizsgálata 3-8-ig.

Optimális mértékű vizsgálódás:
-

Az erkölcsi tudatosság vizsgálata a 7-8 osztályos tanulók körében.

-

A tanulási szokások vizsgálata 3-8-ig.

-

A helyes életmód kialakításának vizsgálata 1-8-ig.

Maximális mértékű vizsgálódás:
-

Társas kapcsolat vizsgálat a közösségi felelősségvállalás körében 7-8. osztályban.

-

Értékorientációs vizsgálatok az erkölcsi normák és a keresztény értékrend
kapcsolatának a megvalósulásáról.

-

Életmódvizsgálatok az egészségnevelési programban foglaltak megvalósulásának a
helyzetfeltárása céljából a 3. 6. 7. osztályokban.

E háromlépcsős nevelési eredményvizsgálódást Programunkban több éves időtartamra
terveztük. Tervbe vettük továbbá a nevelési vizsgálatokhoz kapcsolódó előadások
meghallgatását, továbbképzések szervezését.

I.7.1. A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok
az általános iskolában és a művészeti oktatásban
A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség tagjai.
Az osztályközösséget a
-

közösségi érdek,

-

közös cél,

-

közös értékrend,

-

közös tudat tartja össze.

Ezeknek az összefogása, a cél érdekében való konkretizálása az osztályfőnökök feladata. A
megvalósítás realizálása az osztályfőnöki munkatervekben található.
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I.7.2. A tanórán kívüli iskolai foglalkozások feladatai
az általános iskolában
A napközi otthon és a tanulószoba a jelenlegi szervezeti keretei között eleget tesz a
társadalmi elvárásoknak. Mindkét foglalkozás elsődlegesen tanulást segítő forma. Sajátos
lehetőségeinél fogva ugyanakkor a személyiségfejlesztés és a közösségi nevelés fontos színtere
is.
Az ezzel kapcsolatos nevelési lehetőségek konkretizálása a napközi otthoni csoportok
foglalkozási-nevelési terveiben tükröződik.
Az iskolai szabadidős tevékenység jó terepet biztosít a közösségfejlesztő munkának. A
közösen átélt kirándulások, túrák, színház-, és múzeumlátogatások érzelemmel teli élményei a
közösségfejlesztés kiváló területei.
A szabadidős tevékenységek konkrét tevékenységi formáit az osztályfőnökök tervezete
tartalmazza.

I.7.3. A tanórán kívüli iskolai foglalkozások feladatai
a művészeti iskolában
Zenei kompetenciák fejlesztése és kamatoztatása szolgálatokon, koncerteken.
Egység elmélyítése az egyének tudatában – kórustáborok, kirándulások, a Székesegyházon
kívüli egyéb szentmise szolgálatok segítségével.

I.7.4. A diákok által szervezett tanórán kívüli foglalkozások
az általános iskolában
A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében a
tanulók pedagógusirányítóval, fejlettségi szintjüknek megfelelően önállóan intézik ügyeiket.
Legfőbb céljuk a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek
szervezése. Olyan közösség kialakítása, amely büszke sikereire és értékeli más közösségek
eredményeit is.
Konkrét tevékenységüket szervezeti és működési szabályzat alapján végzik.
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I.8. A pedagógusok helyi intézményi feladatai
az általános iskolában és a művészeti iskolában
Kulcskompetenciák fejlesztése
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre mindenkinek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését
és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden
területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:


megfelelő szókincs



verbális és nonverbális kommunikációs képesség



funkcionális nyelvtan



életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek



hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása



különböző típusú szövegekben való tájékozódás



információk feldolgozása



segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, stb.)



érvelés képessége



empatikus képesség



esztétikai érzék



kíváncsiság



tantárgyra jellemző szaknyelv használata

Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető:
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése
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szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális
tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős
tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.
Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése,
beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmikulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:


megfelelő szókincs



funkcionális nyelvtan



nyelvi stílusok ismerete



szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete



az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete



kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása

Intézményünk 2018-19-es tanévtől a hagyományos idegen nyelv oktatási módszerek mellett
alkalmazza a QLL nyelvoktatási modellt.
Az alkalmazáshoz szükséges módszertani és eszközrendszerbeli hátteret a Relaxa Nyelvi
Centrum Kft.-től a Váci EKIF által megvásárolt licencszerződés alapján a Fenntartó biztosítja.
A QLL módszer szerint dolgozó pedagógusokat a Relaxa Nyelvi Centrum Kft. képzi ki és
mentorálja.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is.
E kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az
ismeretek.
A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek
alakulását,

használatát,

a

matematikai

modellek

grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést alkalmazására.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:
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megfelelő segédeszközök használata



az igazság tisztelete



a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése



mindennapokban használható tudás



problémamegoldó készség



lényeglátás



kíváncsiság



egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás



kreativitásanalízis - szintézis



matematikai fogalmak ismerete



alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek
igazolása a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján



összefüggések felismerése



tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát



meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket



bizonyítások megértése



matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való
szocializálás terén



matematikai kommunikációs készség

Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben,
valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó
folyamatokkal

kapcsolatban

magyarázatokat

adjunk,

előrejelzéseket

tegyünk,

s

irányítsuk

cselekvéseinket.
Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük
műszaki kompetenciának.
E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel
kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.

60

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók életkori
sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció hatásosabb
felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő szocializációhoz.
Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt fontosságú a
komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési formák változatossága, így a
természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:


összefüggések felismerése és kifejezése



lényeglátás



fogalomalkotás



esztétikai érzék



kreativitás



rendszerszemléletű

gondolkodás

az

alkalmazhatóság

praktikumának

vonatkozásában


logikai képességek



rajzolási készség



tervezés és kivitelezés



kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-vallási
etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása



kíváncsiság



környezettudatosság



környezet- és természetvédelem



egészséges életvitel



nemzeti tudat megalapozása



európai azonosságtudat



egyetemes kultúra



az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét,
a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során



bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe
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gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések
megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során,
problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében



legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal
szemben

Digitális kompetencia
Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális
kapcsolatok megkülönbözetését.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:


eszközök megismerése, használata



szövegszerkesztési ismeretek



információkeresés és kezelés



kritikai gondolkodás az innováció területén



kreativitás



munka világában való eligazodás



élethosszig tartó tanulás

Hatékony, önálló tanulás
Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes
kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az
idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését,
feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.
A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira
építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási
és képzési folyamataiban egyaránt.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:


motiváció



saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása
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önismeret



önértékelés, illetve mások objektív értékelése



figyelem



segédeszközök használata

Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel.
és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás
minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és
szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud
oldani.
Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:


egészséges életvitel



mentális egészség



magatartási szabályok alkalmazása



kommunikációs képesség



empátia



problémamegoldó képesség



európai tudat



a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallásinyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen
alapuló magatartást magába foglalja



stressz és frusztráció kezelése



változások iránti fogékonyság



együttműködés



magabiztosság



érdeklődés



személyes előítéletek leküzdése
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az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az
etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk
és emberségünk ellen



kompromisszumra való törekvés

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben –
így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó
lehetőségek megragadására.
A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy
célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre.
Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági
tevékenységek során van szükség.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:



az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető
lehetőségek



kihívások felismerése, értelmezése



a gazdaság működésének átfogóbb megértése



a pénz világában való tájékozódás



a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete



tervezés, szervezés, irányítás



vezetés



delegálás



az elemzés



a kommunikálás



a tapasztalatok értékelése



kockázatfelmérés és vállalás



egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését,
mely minden műveltségterületen jelentkezik.
Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját
nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek
felismerése és kiaknázása.
A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az emberiesség elleni,
azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése és etikai alapú megítélése,
különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban.
A magyar nyelv és irodalom műveltségterületen különösen az irodalom, a dráma, a bábjáték, a
művészetek műveltségterületen a zene, a vizuális művészetek, a tárgyak, épületek, terek kultúrája, a
modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó s a mozgókép fontosságának elismerése.

Zenei kompetenciák
Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén:
Bemeneti kompetencia:


Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba
bekapcsolódó

tanulót

arra,

hogy elsajátítsa

a

zenetanuláshoz

szükséges

kompetenciákat.
Szakmai kompetencia


A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs
érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória
és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység).



A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése.



A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése. Személyes
kompetencia
65

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734



Érzelmi

intelligencia,

művészi

kifejező

készség,

szorgalom,

önfegyelem,

elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség,
önbizalom.
Társas kompetencia


Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia,
kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján
konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben.



Esélyegyenlőség. Módszertani kompetencia



Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony
gyakorlásra nevelése.



Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása.



A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek
megismertetése.



A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak,
népünk zenéjének, a zene történetének, a római katolikus egyház liturgiáihoz és
paraliturgikus eseményeihez tartozó zenei tartalmak, az előadóművészet és a
zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.



A sok évszázados hagyományokon alapuló egyházzenei ismeretek befogadására
nevelés.



A kortárs zene befogadására nevelés.



A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.



A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.



Tehetséggondozás.



Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás.



A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
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Nevelési területek fejlesztése
A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll
pedagógiai munkánk középpontjában:
1.

Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb
foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a
komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a
fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való
személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja
az egészségmegőrzést is.

2.

Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál

3.

Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása

4.

Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés

5.

Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével

6.

Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek
szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás

7.

Értékorientációk,

beállítódások

kialakítása

(felelősség,

autonóm

cselekvés,

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai
alapú megközelítésmód paradigmája
8.

Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem
irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más
nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára.
I.8.1. A tanítás-tanulás területei

Általános iskolában
A nevelőtestület az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők irányításával közösen
határozza meg az iskolánkban folyó tanulás tartalmi, formai és szervezeti egységeit. Pedagógiai
programunkban rögzítjük a jelenleg optimálisnak tartott tanulási tendenciákat, amit, ha
szükségesnek tartunk, a lehetséges keretek között módosítunk. Iskolánk pedagógiai
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munkájában a legfontosabb a tanítás-tanulás tevékenysége, melynek középpontjában a
motiváló tényezők állnak.
Az iskolai tanítást – tanulást nem tanórákban, hanem folyamatban értelmezzük.
Programunkban a tanulási blokkokban a gyerek önálló egyéni feladatvégzése, páros
vagy kiscsoportos munkája biztosítja a tanulási folyamat több szintű szervezésének lehetőségét
a mind kevesebb frontális tanulásszervezés mellett.
Intézményünk alapvető célja, hogy a tanítás-tanulás folyamata:
-

teremtsen szilárd alapokat, tegye nyitottá, fogékonnyá az értékek befogadására a
tanulókat és kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában;

-

minden irányú tevékenységét a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munkáltatás,
a differenciáltság és a kulcskompetenciák fejlesztése hassa át.

Kórusiskolában, művészeti iskolában
Az általános iskolában használt módszereken túl a művészeti iskolában lehetőség van a
kiscsoportos oktatás keretein belül a mind nagyobb differenciálásra és az egyéni képességek
figyelembe vételével az egyéni haladás lehetőségére.
Hangszeres és vokális képzésünkben egyéni tanítás-tanulási folyamat zajlik, amikor a tanár
teljesen a növendék képességeire/sajátosságaira tudja szabni a feladatokat. A művészeti oktatás
gyakorlati képzés. Ez magában hordozza a személyes kapcsolatot tanár és tanítvány között,
amelyben a képzés mindig interaktív.

I.8.2. Fejlesztési területek – nevelési célok
Kórusiskolában, művészeti iskolában- Általános iskolában
A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így
közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt
jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi
hatásának is.
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E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az
oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel –
egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.
Pedagógiai alapelvként valljuk: - sokoldalú személyiségfejlesztés,
- esélyegyenlőség,
- nyitottság,
- tolerancia,
- a közösségformálás elvét.
A fejlesztés kiemelt területe:
 A test és a lélek harmonikus fejlesztése.
 A hiteles keresztény élet megismerése.
 Önismeret fejlesztése.
 Hazaszeretet erősítése, hagyományok éltetése.
 Kötelességtudatra nevelés.
Folyamatos személyiségfejlesztésünk célja, hogy minden gyermek a maga módján integrált
személyiséggé váljék.
A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai program összeállításánál elsődleges szempont
volt a tanulók fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amelyek ösztönzik
a személyiségfejlesztő oktatást.
1. Az alapfokú művészeti iskola a zeneművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára
biztosítja

készségeik,

képességeik

fejlesztését,

alkotó

és

önkifejező

képességeik

kibontakoztatását, tehetségük gondozását.
2. A követelmény és tantervi program határozza meg azokat a kötelező és alapvető
tartalmakat, amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészeti iskolák közötti
átjárhatóságot biztosítják.
3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a
követelmények teljesítésével történő képesség- és személyiségfejlesztésen van.
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A tantervi szabályozás rugalmassága révén hozzájárul az integrált oktatás-nevelés
megvalósításához, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterület
fejlesztéséhez.
A tananyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába,
amelyek elengedhetetlenül szükségesek a zeneművészeti műveltség megalapozásához, a
különböző kompetenciák fejlesztéséhez.
A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A
művészetoktatás a készség és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás
eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja.
4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a
művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés
tapasztalataira, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a
magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül.
Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében
1. Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi
nevelés közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok csökkentését, a
kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő
alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segíti elő.
A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok
által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést,
és fejlesztik a kreativitást. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés
érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez, az önismeret mélyebb
megéléséhez.
2. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók
élményszerű tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg a művészeti stílusok és irányzatok
sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben
megnyilvánulnak.
3. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét,
megérteti, hogy az alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség.
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4. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs
képességét, az alkotómunka iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki
azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az
eredményesség összetevői.
5. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az
akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.
6. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és
fejlessze identitását, vállalja önmagát, megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez
való kötődését.
7. A zene eszközeit felhasználva ismerteti meg a hiteles keresztény élet megnyilvánulásait.

I.8.3. Az erkölcsi nevelés
Általános iskola - Kórusiskola, művészeti iskola
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatás a közösségi
beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő
felkészülésük segítése.
Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen
választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az
emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő
megértésére, megvitatására.
Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX.
századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel
a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén.
Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen
készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás,
az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a
megértés, az elfogadás.
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A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális
érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka
világában is.

I.8.4. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Általános iskola
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait.
Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők,
sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is,
akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges
cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak
érdekeit szolgálták ki.
Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek
megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését.
Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség
esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája,
ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját.
Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket
kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle
nacionalizmus – így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének
és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatás egészében evidenciának kell lennie.

Kórusiskolában, művészeti iskolában
Egyházunk történelme szorosan összefonódik népünk történelmével. Hazafiságunk
kifejezése, megélése az egyházzenei tartalmakon keresztül folytonos megerősítést kap.
1. A zenetanításban/tanulásban rengeteg lehetőség adódik a nemzeti öntudat megerősítésére,
különböző zeneművek megismerésével, megtanulásával és azok előadásával a megfelelő
ünnepi alkalmakon.
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2. Magyar népi szerves kultúránk megismerése és hagyományőrzése által – nem csak a népzenei
tanszakon. – (pl. betlehemes)

I.8.5. Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Általános iskolában
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári
részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó
között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása,
az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi.
A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus
jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak
megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség,
hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák
jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit
is.
Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és
kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben
megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését.
A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan
támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások.
Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén –
Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az

- Alapvetésben foglaltak megismertetése.
Kórusiskolában, művészeti iskolában
A kóruséletben, zenekari életben erősödnek azok a kompetenciák, melyek az egyén
fontossága mellett az egymással történő összefogás erejét, közösségi élményét erősítik.
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I.8.6. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Általános iskolában
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló,
fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja.
Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és
kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését.
Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő
beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra.
Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra
támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást
igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk
tudják alakítani.
A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és
tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.

Kórusiskolában, művészeti iskolában
A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus
lehetőségét.
A tanuló az egyéni zeneórák alkalmával, kóruséneklés és együtt zenélés révén felismeri saját
képességeit és lehetőségeit. Jártasságot szerez az egymásra figyelésben, az alkalmazkodni
tudásban, ugyanakkor egyéni sajátosságait, kreatív ötleteit is felhasználja.

I.8.7. A családi életre nevelés
A

család

kiemelkedő

jelentőségű

a

gyerekek,

fiatalok

erkölcsi

érzékének,

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában.
A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy
részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését az
iskolai életbe.
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Kiemelt feladata az intézménynek így a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek
megbecsülése.
A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok
kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről.
Az iskolában foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.

Családi életre nevelés program (CSÉN)
Az EKIF javaslatára organikus nevelést céloz meg intézményünk. Az organikus nevelés
olyan sajátos pedagógiai rendszer, mely a katolikus - keresztény értékszemlélet mindennapos
gyakorlatát szolgálja, összhangban áll, kiegészíti és segíti a családnak nevelésben betöltött
szerepét. Ennek a nevelésnek egyik alappillére a „Boldogabb családokért” Családi Életre
Nevelés (CSÉN) program.
A CSÉN programban sokféle technikát alkalmazunk. Az egyes témákat történettel, filmmel,
játékkal vezetjük fel, melyekről beszélgetünk, megteremtjük az érzelmi ventilláció lehetőségét,
ez biztosítja az interaktivitást. A vitaindítás, a nem formális tanulási módszerek, az erkölcsi és
etikai értékek fejlesztését szolgálják. Az élmény- és drámapedagógiai eszközök az egyes témák,
jelenetek élményszerű megjelenítéséhez nyújtanak segítséget. Az információközlés nem
egyszerű és egyszeri, hanem a gyerekekkel valós, tartós, több alkalomra szóló együttműködés.
Az élményt és a tudást kötjük össze, így válik a gyerekek tudása aktívvá, életszerűvé. A
gyerekek, az eltelt rövid idő ellenére is, jobban megismerték egymást, bensőségesebb lett az
osztálytársak viszonya.
A program nem a családok mostani életével foglalkozik, hanem hosszú távú célunk, hogy
gyermekeink olyan személyiségfejlődésen menjenek keresztül, ami majd segíti őket saját
családjuk megalapításánál. Szeretnénk, hogy olyan készségek birtokába kerüljenek, amellyel
harmonikus boldog életet tudnak kialakítani maguknak.
A gyerekek szívesen vesznek részt a programban.
CSÉN programok:
- órarészletek tartásával, ill. a reggeli elmélkedések idejében
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-

2 hetente, esetleg havonta dupla óra keretében (fölső tagozaton osztályfőnökihittan, életvitel-osztályfőnöki, alsó tagozaton: életvitel, hittan órák, keretében, stb.
lehetséges,)

-

negyedéves szakmai nap

-

külsős CSÉN munkatársakkal: Ciklus-show, Titkos küldetés fiúknak

-

Különböző témanapok - foglalkozás külső előadóval

-

szakmai egyeztetés, esetmegbeszélés a mentorainkkal
I.8.8. A testi és lelki egészségre nevelés

Általános iskolában
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez.
Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte – elválaszthatatlan
a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb
elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket.
A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó,
egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez
szorosan

kapcsolódik

a

tehetséggondozás

és

a

motoros

műveltség

eszközeivel

való

személyiségfejlesztés is.
Az egészségfejlesztés és - megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú
tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására.
A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és
feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására.
Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok
kezelésére.
Feladat, hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes
körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében.
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Motiválni és segíteni kell a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának
megelőzésében. Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének
megismerésében és a testtudat kialakításában.
Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati
minőségétől.

Kórusiskolában, művészeti iskolában
Az egészséges testi és lelki állapot elérésében kulcsfontosságú az ének és a zene
művelése. A zene hatása komplex, ezért agyi mechanizmusai is igen összetettek, s
differenciáltan hatnak az értelmi-érzelmi fejlődésre. Az ének és a zene a megismerő
funkcióknak olyan magasabb szintjeire is hat, amelyek kulcsfontosságúak az értelmi
fejlődésben, az érzelmi nevelésben. Ezért tanulóinkkal mindig a legmagasabb igényességgel
alkotott műveket kell megismertetni. Kodály Zoltánnal valljuk: „A zene lelki táplálék és semmi
mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.”

I.8.9. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Általános iskolában
A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi
ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás
kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a
csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét.
A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés,
együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás), amelyek gyakorlása
elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.

Kórusiskolában, művészeti iskolában
A kóruséneklésben és a zenekari munkában résztvevők együtt élik meg az örömteljes
szórakozás, az egymás iránti felelősségvállalás és a kemény munkával elért magas művészeti
színvonal konstruktív, személyiségformáló élményét. Nagy hangsúlyt kap az összetartozás
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érzésének kialakítása, kommunikációs készség, empátia, tolerancia és kritikai gondolkodás
fejlesztése.
I.8.10. Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben és a kultúrában.
Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási
képességükre tekintettel használja.
A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori
sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és
műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga.
Stratégiai cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő,
értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.
Olyan magatartás határozza meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak
fenntartható

megóvásához

és

fejlesztéséhez,

melynek

tudásbázisa

nem

kizárólagosan

a

rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a
különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség
mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához.
Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok
gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi
folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen
és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
A természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a környezeti
nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető jellegű ismeretének és a nem hagyományos
oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani.

78

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

I.8.11. Pályaorientáció
Általános iskolában
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell
nyújtania a munka világáról.
Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok
kipróbálhatják

képességeiket,

elmélyülhetnek

az

érdeklődésüknek

megfelelő

területeken,

megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé
válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket.
Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel
kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.

Kórusiskolában, művészeti iskolában
Elsősorban zeneszerető és értő gyermekeket szeretnénk nevelni, akik az evangéliumi életet
tartják követendő példának.
A zenei képzés magas mivolta miatt a kórusiskolások között hamarabb fogákonnyá válnak a
gyerekek a nezei pálya felé. azok a gyerekek, akik különös tehetséget mutatnak a zene területén,
minden segítséget megkapnak az iskolai foglalkozásokon (tanórák, szakkörök, felvételi
felkészítő órák), hogy tehetségüket kibontakoztassák és a szakirányú iskolába felkészülten
felvételt nyerjenek.

I.8.12. Gazdasági és pénzügyi nevelés
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi
intézményekről és folyamatokról.
Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű
gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett
következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások
kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.
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A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan fejlődési folyamatot
feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén nem csak a
természettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az

iskolai nevelés-oktatás területén.
I.8.13. Médiatudatosságra nevelés
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak:
értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét.
A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenységközpontúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is
befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására.

I.8.14. A tanulás tanítása
Általános iskolában
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata.
Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást
adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban.
Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan
használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes
ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként
működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó
szerint például szövegek, meghatározások, képletek.
Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok
sokoldalú áttekintésével és értékelésével.

A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és
szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.
A tartalmi kérdések megbeszélésére azonban elsősorban az osztályfőnöki, a környezetismeret,
természetismeret, biológia és életvitel órák a legalkalmasabbak.
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Kórusiskolában, művészeti iskolában
A pedagógus feladata elsődlegesen, hogy motiválja a tanulót a különböző zenei órákon,
egyéni ambícióinak kiteljesítésére. Ennek jó eszköze a művészeti iskolában történő gyakorlati
oktatás. Figyelembe véve a tanuló életkori sajátosságait, fejlettségét. Az egyéni hangszer
tanulása mellett remek terep a kamarazenélés és a zenekarban való játék.

I.9. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka
tartalma, az osztályfőnök feladatai
I.9.1. A pedagógusok intézményi feladatai az általános iskolában
A tanulásirányítás konkrét tevékenységi körének évfolyamonkénti bontása
1. o.

A kommunikációs képességek fejlesztése.
Az olvasás, írás, helyesírás alapjainak szilárd elsajátíttatása. Az ismeretnyújtásnál a
közvetlen tapasztalatszerzés (megfigyelés, cselekvés) előtérbe helyezése.
A matematikai gondolkodásmód alapismereteinek megszerzése.

2. o.

A szóbeli és írásbeli kifejező készség fejlesztése.

Anyanyelvi, matematikai képességek magasabb szintre emelése.
Az értő olvasás továbbfejlesztése.
A nyelvtani ismeretek alapjainak elsajátítása.
Tanulási szokások kialakításának megkezdése.
Az ellenőrzési, önellenőrzési képességek megalapozása.
3. o.

A tankönyvön kívüli, egyéb ismerethordozók beépítése a tanulásba (Média, újságok,
kézikönyvek használata).
A szövegértő képesség továbbfejlesztésével a szöveges tanulás előkészítése. Szóbeli
feleltetés megkezdése. A konkréttól az absztrakt gondolkodásmód felé haladás.
A tankönyvön kívüli olvasás szorgalmazása. Könyvtárlátogatás, könyvtári órák tartása.
81

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

4. o.

A szöveges tanulás előkészítése.
Önálló szóbeli felelések szorgalmazása, az átmenet előkészítése érdekében.
Természettudományos ismeretek bővítése.
Az eredményes tanulási módszerek, technikák elsajátításának gyakoroltatása.
(Lényegkiemelés, célszerű rögzítési módszerek kialakítása).
gondolkodási

Logikai

képesség

fejlesztése.

Környezetvédelmi

szemlélet

formálása.
Rendszeres könyvtári munkával a hatékony tanulási módszerek és az önművelés
igényének felkeltése, szokásának kialakítása.
Idegen nyelvi kompetenciák megalapozása.
Az ellenőrzés, önellenőrzési képességek továbbfejlesztése.

5. o.

Speciális tanulási módszerek a szaktárgyak eredményes tanulása érdekében (vizsgálat,
kísérlet)
Az önálló ismeretszerzés erősítése és azok rendszerezési készségének fejlesztése.
A memorizáló készség fejlesztése.
Az elvont gondolkodás elemeinek megalapozása, a lényeglátásra nevelés erősítése.
Megfigyelő, összehasonlító képesség fejlesztése.
Ok-okozati összefüggések megláttatásának fokozása.
Adott probléma megoldásához a tanuló által ismert módszerek és eszközök közül a
megfelelő kiválasztásának gyakoroltatása.
A könyvtárhasználat fokozásával az önművelés iránti igény növelése.
Idegen

nyelvnél

a

gyakorlati

nyelvi

készségek

elsajátíttatása,

kompetenciák

megerősítése.

6. o.

Az elvont gondolkodásmód továbbfejlesztése.
Az önálló ismeretszerzés alkalmaztatása.
A szervezeti ismeretek összefüggéseinek felismertetése.
Felfedeztetés felismerési szinten történő kimunkálása.
Informatikánál az információ kerestetése dokumentumokból és tartalmi ismertetés
készíttetése.
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Idegen nyelvnél a meglévő kompetenciák differenciált tudatosítása és alkalmazása.

7. o.

Pályaorientáció segítése. Az önismeret fejlesztése.
Az ellenőrzés, önellenőrzés képességének magasabb szintre emelése.
A szerzett ismeretek összefüggéseinek önálló megláttatása. Lényegkiemelő, analizáló,
rendszerező képesség fejlesztése.
Speciális vizsgálati módszerek emelt szintű alkalmazása (környezetvédelmi).
Informatikánál egyszerűbb folyamatok modellezésének elsajátíttatása váltakozó
paraméterekkel.
Könyvtárismeretnél

a

katalógusokban,

bibliográfiákban

való

tájékozódás

kialakítása.
Idegen nyelvnél a nyelvi kreativitás kibontakoztatása.
A média intézményei. Iskolai tömegkommunikációs modellek.

8. o.

Az elemi szintű általános műveltség hiányainak pótlása.
Nagy kulturális értékeink felismertetése.
Tudatosság kialakítása és fejlesztése a pályára készülő tanulók tevékenységében.
Komplex természettudományos szemlélet kialakítása.
A tanult és gyakorlott tanulási képességek alkalmazási szintre emelése.
A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása.
Informatikánál tantárgyi, könyvtári adatbázis használatának gyakoroltatása.
Idegen nyelvnél az ismeretek gyakorlati alkalmazása, kommunikatív kompetencia
fejlesztése.

I.9.2. A pedagógusok intézményi feladatai a művészeti iskolában
A tanulásirányítás konkrét tevékenységi körének évfolyamonkénti bontása
1. o.

A kórusosztályban a gyermek kreativitásának megőrzése, kibontakoztatása; a figyelem,
emlékezet, belső aktivitás, koncentráció fejlesztése; a zenei anyanyelv megismerése; a zenei
írás-olvasás alapjának elsajátítása. Hangversenyek, zenehallgatásra szoktatás: a gyermek
érzelmi-lelki gazdagodásának biztosítása.
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2. o.

A kórusosztályban a helyes énektechnika és a tiszta éneklés fejlesztése, a zeneianyanyelvi anyag további bővítése; metrum-érzék továbbfejlesztése, ritmikai
készségfejlesztés, új ritmuselemek tanítása; a meghallgatott zeneműveken keresztül a
zenei ízlés formálása, a zenehallgatás iránti igény kialakítása; a zenei emlékezet és
gondolkodás fejlesztése. Cselekvő részvétel a liturgikus szolgálatban.

3. o.

A kórusosztályban az előző években megkezdett zenei emlékezet, megfigyelőképesség, zenei
hallás és írás-olvasás készségének fejlesztése, értő-érző zenehallgatás; természetes éneklésmód,
tiszta intonáció. A tanult egyházi dallamok hangozzanak el a liturgia keretében. A
többszólamúság készségének fejlesztése hangközgyakorlatok, könnyebb biciniumok, kánonok
éneklésével.

4. o.

A kórusosztályban a népdalkincs bővítése, a régi és az új stílusú népdalok jellegzetességei,
Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenén alapuló műveinek megismerése; liturgikus gyakorlatok;
a többszólamúság készségének fejlesztése. Új fogalmak: dúr és moll, vezetőhang, a kis nyújtott
és a kis éles ritmus, a felütés, 3# és 3b előjegyzés; újabb hangközök megismerése. A hallási
képzetek kialakítása: hallja is a gyermek, amit lát. A zene összetevőinek megfigyelésére
(tartalom, forma), a zeneművek személyes élményt jelentő befogadása.

5. o.

A kórusosztályban a magyar népdalkincs további bővítése, zeneirodalmi ismeretek: középkor,
reneszánsz, barokk kor. Gregorián dallamok, egyházi népénekek, madrigálok, motetták, barokk
táncdallamok, dalok, oratórium kórus részleteinek éneklése, a különböző stílusok jellemző
sajátosságainak megismerése aktív zenélésen keresztül. 4# és 4b előjegyzés használata,
dallamírás fejlesztése, rendszeres koncertlátogatás.

6. o.

A kórusosztályban a magyar népdalkincs további bővítése: pásztorénekek, betyárdalok, kuruc
kori és verbunkos dallamok éneklése, Bécsi klasszikus mesterek dalainak, klasszikus hangszeres
zeneművek formavilágának megismerése. A tanult gregorián és egyéb egyházi motetták
újabbakkal való bővítése. Funkciók megéreztetése (T – D – Sd), a zenei memória fejlesztése, a
dúr és moll hármashangzat megfordításai és a domináns szeptimakkord megismerése. A zenei
írás-olvasási készség továbbfejlesztése, önálló kottaolvasás elsajátítása. Zenehallgatás,
koncertlátogatás.

7. o

A kórusosztályban a magyar népballadák és táncnóták mélyebb megismerése. A tanult
gregorián és népének repertoár bővítése. A barokk dallamosság (áriák, dalok, duettek)
84

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

megismerése, és éneklése zongorakísérettel, Purcell, Bach, Händel, Vivaldi műveiből. Bach
korálok éneklése. A barokk polifónia, kontrapunktika megismerése. A romantikus dalciklus
megismerése Schubert művein keresztül.
8. o.

A kórusosztályban a magyar romantika megismerése Erkel és Liszt művein keresztül; a
szimfonikus műfajok megismerése. Kodály és Bartók életművének, zeneszerzői stílusának
megismerése. A magyar népdal és az életmű szoros kapcsolatának feltárása; egyneműkari
műveiknek élményszerű előadása; a Székelyfonó népdalainak éneklése. A liturgikus szolgálat
során a gregorián és népének repertoár további bővítése. A természet zenei megjelenítése
Debussy zenéjében. Más XX. századi szerzők műveinek megismerése (Poulenc, Messiaen,
Britten, Stravinsky, stb., szabadon válogatva)

I.9.3. Az osztályfőnöki munka tartalma
Mivel a keresztény nevelés a legeredményesebb egyéni fejlesztést közösségben valósítja meg,
így a nevelésben az osztályfőnöki órák is kiemelt szerepet kapnak. Ezek az órák kiválóan alkalmasak az
aktív állampolgárságra, a demokráciára nevelés megvalósítására. Változatos módszertannal
teremtenek lehetőséget a felnőtt lét szerepeire való felkészüléshez éppúgy, mint a mai társadalomban
annyira domináns igénnyel megjelenő gazdasági nevelésre is.
Az osztályfőnöki órákon a többi tantárgyhoz hasonlóan fejleszthető a kezdeményezőképesség és a
vállalkozói kompetencia is.
Az osztályfőnöki órák tantervében jelennek meg a közlekedéssel, társadalmi bűnmegelőzéssel, áldozattá
válással, az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő nevelési feladatok is.

Iskolánk helyi osztályfőnöki tantervében beütemeztük az ezzel kapcsolatos tennivalókat.
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. Ezek között kap helyet a
fogyasztóvédelmi oktatás, amelynek célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, valamint a tudatos
és kritikus fogyasztói magatartás kialakítása (fogyasztói önvédelmi ismeretek, jogorvoslati
módok).
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Szükséges, hogy a diákok értsék, és a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi
fogalmakat: környezettudatos fogyasztás, mint egyfajta középút az öncélú, bolygónk
erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és fogyasztásmentesség között; a kritikus fogyasztói
magatartás (a fogyasztói jogok érvényesítése); élelmiszerbiztonság, vásárlási szokások.
A fogyasztóvédelmi oktatás színtere lehet a tantárgyi tanórai foglalkozás, az osztályfőnöki óra,
a tanórán kívüli tevékenységek, hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami
és civil szervezetekkel, cégekkel).
Az osztályfőnöki munka kiemelt tartalma a családi életre nevelés, valamint a hitélet
erősítése pl.: reggeli elmélkedések, egyházi ünnepekre való közös felkészülés, lelki napok
együttes átélése, közös szentmise látogatás, gyónásokra való felkészülés, a hittan tananyag lelki
tartalmainak megvalósítására való törekvés erősítésével.

I.9.4. Az osztályfőnök feladatai
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg az osztályfőnöki munkaközösség javaslata alapján.
1. Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
2. Munkáját

az

SZMSZ

és

mellékleteiben

meghatározottak,

valamint

egyéb

iránymutatások alapján végzi.
3. Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki
munkaterv.
4. Az osztályközösségéről minden év október 15-ig írásbeli helyzetelemzést készít.
5. Segíti a tanulóközösség kialakítását, osztálya közösségének felelős vezetője.
6. Egyeztet a tanórán kívüli programok tekintetében az osztályban tanító pedagógusokkal.
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően az alábbi a szakmai
feladatai és a hatásköre:
1. Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint
neveli osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve.
2. Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját.
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3. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli.
4. Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a
tanítványait oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók életét,
tanulmányait segítő személyekkel. (pl. pszichológus, fejlesztő pedagógus, stb.)
5. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. Minősíti a tanulók
magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé
terjeszti.
6. Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, tájékoztató füzet/ellenőrző és
az elektronikus napló útján rendszeresen tájékoztatja a gondviselőket a tanulók
magatartásáról, szorgalmáról.
7. Ellátja

az

osztályával

kapcsolatos

ügyviteli

feladatokat

(osztálynapló

naprakészvezetése, félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel
kapcsolatos tennivalók, stb.)
8. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
9. A nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít.
10. Segíti

a

tanulók

pályaválasztását,

pályaorientációját,

azok

személyiségének

ismeretében.
11. Segíti az egyéni tanrenddel rendelkező tanulók kapcsolattartását a kollégákkal,
vizsgarendjüket összehangolja, az ezzel kapcsolatos adminisztrációt ellenőrzi.

I.10. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység helyi rendje

87

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

I.10.1. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek
az általános iskolában
1. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén
mutatkoznak jelentős –a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt
jelentő – különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági
szabályok ismeretében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak, a
vallásgyakorlás külső formáinak ismeretében.
Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely személyes törődéssel,
beszélgetésekkel történhet.
Kiváltképpen

megkülönböztetett

törődésben

kell

részesítenünk

az

érzelemszegény

gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk
fel.
A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot
kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló
helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató
foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és
kivitelezését.
Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a korábban lemaradó
tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés
a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt.
E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a szintre hozás.
A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok dominanciája
jellemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és emlékezetet igényel.
A szándékos emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban befolyásolja.
A felzárkóztató programok elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd
megfelelő fejlesztése.
2. Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló
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a, Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyermekekkel, tanulókkal
kapcsolatos pedagógiai tevékenységek
Eljárások:
Szakértői vélemény szerint minősül a tanuló beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral
küzdő gyermekké. A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi
normáktól való eltérő viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontosabb
feladatunk a státusz felismerése, jelzése a szülő felé, a megfelelő szakemberhez való
irányítás. A BTM-es gyermekek ellátását a helyi szakértői bizottság szakértői
véleményében foglaltak szerint kell biztosítani, attól kezdődően, hogy igényjogosultságát
megállapították. A vélemény a következő vizsgálatig érvényes. A felülvizsgálatot az iskola
kérése alapján kell elvégezni a meghatározott tanévben.
Módszerek:
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai
tevékenységekkel kívánjuk elérni:
-többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó stratégia
alkalmazásával
-a felnőttek és a gyermekek közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi,
hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzetben bizalommal
fordulhat tanítójához, tanáraihoz személyes, szeretetteljes bánásmód kialakításával
teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának
támogatásával (dicsérettel, biztatással)
- a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással
- az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek alkalmazásával
- az osztályközösség segítő erejének mozgósításával
- a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásával
- következetes értékelési rendszer alkalmazása, amelyben kiemelt szerepet kap a pozitív
megerősítés, dicséret
- szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakemberhez történő irányítással

- A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az
éves tantárgyfelosztásban meghatározott módon történik. A fejlesztést
fejlesztő pedagógus, többségi pedagóguslátja el differenciált egyéni és
csoportos foglalkozás keretében.
c) Kiemelten tehetséges gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek
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Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése.
Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy
felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk
fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt,
együttműködést tételez fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó
intézményekkel és szakemberekkel.
A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:
- Tantárgyak emelt óraszámú tanítása vonatkozó kerettantervben a felhasználható 10 %-os
mérték terhére
- Differenciált tanórai munka
- Szakkörök
- Tehetséggondozó programok
- Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre
- Felkészítés középiskolai tanulmányokra
- Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése
- Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésükről.
- Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex versenyek megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten.
Szociális hátrányoknak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok
A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók az iskolában halmozott nehézségekkel
küszködnek. Egyaránt jellemzőek rájuk a beilleszkedési, magatartási és a tanulással kapcsolatos
problémák.
Megsegítésükre komplex tevékenységrendszer kidolgozására van szükség.
Pedagógiai Programunkban elsősorban távlati tervezéssel foglalkozunk. A személyre
lebontott tevékenységi formákat un. ”éves-szakaszos ütemterv” elkészítésével konkretizáljuk.
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A Köznevelési törvény alapján a következő szociális hátrányok enyhítését segítő
tevékenységeket folytatjuk:


Szoros kapcsolat a helyi óvodákkal és középiskolákkal.



Kapcsolatfelvétel szolgáltató intézményekkel (Nevelési Tanácsadó, Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság, …)



Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése (tanulópári rendszer
kiépítése)



Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások)



A napközi otthon, a tanulószoba segítő tevékenysége



Étkezési támogatás az intézmény alapítványának segítségével



Speciális szakkörök indítása (színjátszó -, dráma-, és bábszakkör, stb.)



Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége



Családlátogatások



A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai



A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése



A továbbtanulás irányítása, segítése



Pályázatokon való részvétel

I.10.2. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai
tevékenységek a művészeti iskolában
Az

esélyegyenlőtlenség

csökkentése

az

egyéni

zeneórák

alkalmával

személyes

foglalkozásokon. A kórusban/zenekarban egyenrangú tagként való élet megélése nagyban
hozzájárul az egyén sikerélményéhez és közösségtudatához.
I.10.3. Kiemelten tehetséges tanuló tehetségének, képességének kibontakozását
segítő tevékenység az általános iskolában


Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
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Választható komplex tehetséggondozó programok (művészeti, informatika, nyelv,
sport, turisztika) lehetőségének biztosítása



Komplex kirándulások, országjárások



Házi versenyek szervezése a tehetségek kibontakoztatása érdekében



Versenyeken, vetélkedőkön, kulturális foglalkozásokon való részvétel segítése és az
ezekre való felkészítés fokozása



Ünnepségek szervezését és az egyes egyházi ünnepekkel kapcsolatos népszokások
összegyűjtését évfolyamok vállalják fel. (Életkorhoz szabottan előzetes egyeztetés
alapján).



Az iskolai könyvtár, számítástechnikai eszközrendszer használata



Idegen nyelvnél a tudásszint szerinti tanulócsoport bontás megvalósítása



Matematika oktatás során első évfolyamtól az „A” osztályok esetében ún.
nívócsoportok kialakítása csoportbontással lehetséges



Szakkörök, kézműves foglalkozások



A továbbtanulás irányító segítése



Pályázatokon való részvétel



Pályázatok kiírása, értékelése (házi viszonylatban)

I.10.4. Kiemelten tehetséges tanuló tehetségének, képességének kibontakozását
segítő tevékenység a művészeti iskolában
Az egyén tehetségének kibontakozásában döntő szerepet játszik a család, a barátok és
az iskola szerves együttműködése – a szociális környezet. A tehetséges fiatalok gondozása
Istentől ránk szabott feladat. Minden gyermek tehetséges valamiben, s ezt a tehetséget egyéni
bánásmóddal lehet kibontakoztatni és hatékonyan fejleszteni. Iskolánk eddigi tapasztalatai
alapján diákjaink tehetség szempontjából heterogén összetételűek. Az a feladatunk, hogy
tehetséges tanítványainknak az órákon kialakított készségek és jártasságok további
fejlesztéséhez minél több alkalmat teremtsünk, képességeikhez mért segítséget nyújtsunk. Ezért
iskolánk valamennyi pedagógusa arra törekszik, hogy az egyéni aktivitásra épülő módszerekkel
biztosítsa azt a tehetséges fejlődést, amire ki-ki egyénileg képes.
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A művészetoktatási intézményben a különösen kiemelkedő tehetséges gyerekeknek
kérésükre, illetve a pedagógus javaslatára külön gyakorlási lehetőséget biztosítunk. Azzal, hogy
külön órákat kapnak nem csak tehetséggondozó munkát végzünk, hanem pályaorientációt is.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tehetséges gyerekek ne kallódjanak el.
A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség.
A

kreatív

gyermekekre

általában

magas

fokú

tudásvágy,

kíváncsiság,

belső

teljesítménykényszer, nagyfokú autonómia, önbizalom, szabad kommunikációra törekvés,
csökkentett mértékű alkalmazkodás, az elnyomás és a korlátozás elleni védekezés, a szociális
korlátok áthágása jellemző.
A tehetséggondozásban nincs egy igazi út, amely minden gyermek számára járható. Az, hogy
milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel vagy csoporttal
foglalkozni csak bizonyos információk birtokában lehetséges megtervezni. Ezek:


az érintett gyerek, gyerekek kora



milyen szinten állnak, mit tudnak?



milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük?



mit tud a pedagógus szakmailag nyújtani?



mennyiben lehet számítani a családi háttér támogatására?



milyen feltételrendszer mellett dolgozik a pedagógus?



mennyi időt és energiát tud és akar befektetni ebbe a munkába a pedagógus?



milyen elismerés és kik részéről várható a nevelő extra teljesítményéért

Mindezek tisztázása után a növendék(ek), szülők bevonásával a lehetséges módszereket
közösen megválaszthatjuk. Ezek:


„minőségi" csoportba irányítás (egyénenként eltérő időben) kimagasló tehetségek
esetében.



Évugratás, vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden
nehézség nélkül képes elsajátítani a gyermek.
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Gazdagítás, dúsítás: hogy a tanévi anyagot az idő 2/3-a alatt sikerül feldolgozni és a
fennmaradó 1/3-nyi időben a növendékek egyéni fejlesztő programokkal
dolgoznak.

A művészi képességek rendszerint korán megmutatkoznak, de a motivációs akarati tényezőktől,
a környezet serkentő-gátló hatásától is függ, hogy lesz-e belőlük művészi tehetség.
A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információközvetítésből áll, sokkal inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó
tökéletesítésre ösztönöz az egyén saját képességeit, készségeit illetően.
A tehetséggondozás feltételei:


a tehetségek kutatása, felismerése;



megfelelő tárgyi-technikai feltételek biztosítása;



napi kapcsolattartás az azonos növendéket oktatók-nevelők között;



olyan oktatási légkör biztosítása, amely leküzdi a kreativitással szembeni akadályokat
(pl.: az elmagányosodás érzését, kortársak megvetését, hibáktól való szorongás érzését,
stb.);



a tehetséges pedagógusok, melyek nélkül eredményesen nem lehet tehetségeket
nevelni-oktatni.
A zenetanári munka is professzionális szakma. Azt a pluszt, amitől sokan alkotó

művészetnek is tekintik - a pedagógus személyisége adja hozzá. Felelőssége abban áll, hogy
a reá bízott minden ember egyedi és megismételhetetlen. Ezért az e „szakmát művelők
személyisége és erkölcsi arculata oly mértékig feltétele a sikeres pályafutásnak, mint a
szaktudásuk".
A liturgiába való aktív bekapcsolódás kicsi kortól kezdve sokféle képességet fejleszt, és
lehetőséget teremt a tanultak alkalmazására. Az előéneklés, a ministrálás, az egyéb
oltárszolgálat, a felolvasás mind-mind egyben a nyilvánosság előtti megmérettetés alkalmai a
gyermekek számára.
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I.11. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
Diákönkormányzat (DÖK)
Minden gyermeknek joga, hogy megismerje önmagát, a természetet, joga, hogy mindezt
formálja, véleményét kulturált módon kifejezze, kifejtse.
A diákönkormányzat feladata, hogy mindezen jogokat a diákokkal megismertesse. Mivel a
gyermek nem képes jogait önállóan érvényesíteni, az érvényesítés fórumaként működik a
diákönkormányzat.
Célunknak tekintjük, hogy a jogok mellett egyértelmű és szabályozott formában tudatosítsuk a
diákok kötelezettségeit, mely keretei között a tanulók iskolai élete, lehetősége, szerepe jól
követhető lesz.
Az érdekképviselet mellett a diákönkormányzat döntő szerepet vállal abban, hogy az iskolai
közös tevékenységekben mindenki jól érezze magát az iskolában és az iskolán kívül is, illetve
a tanulók tudjanak és akarjanak ennek érdekében cselekedni.
A diákönkormányzat a tanulók hivatalos érdekképviseleti szerve, amelynek tevékenysége
egyrészt a közvetlen tanulmányi és intézményi viszonyokra, másrészt a diákélet egyéb
tevékenységeire terjed ki. Működése az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatban
rögzítettek szerint történik.
Az iskolavezetés kikéri a diákönkormányzat véleményét minden, a diákot érintő döntés előtt.
A diákönkormányzat megszervezését az iskola köteles támogatni.
A diákönkormányzatban a tanulóifjúságot 4-8 osztályig, 3-3 fő képviseli.
A diákönkormányzat hatáskörét a Köznevelési Törvény 48. § rendelkezései határozzák meg.
Tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
Konkrét tevékenységeket a diákönkormányzat vezető tanára a tanulók bevonásával Éves
programajánlatban megtervezi.
DÖK véleményt nyilvánít:
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 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben,
 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésében,
 könyvtár, sportlétesítmények működési rendjének kialakításában,
 tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésében, megszervezésében,
 intézményi Házirend, az iskola munkarendjének elfogadásakor, illetve javaslatot tehet
arra vonatkozólag.
DÖK döntési joga:
 saját működésének meghatározása,
 hatáskörei gyakorlása,
 szervezeti és működési szabályzatának megalkotása,
 egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározása.
Visszahívhatóság:
 Ha a választott képviselő az intézmény házirendjét és az intézménnyel jogviszonyban
lévő személy személyiségi jogait sérti, a diákönkormányzat a választmányból kizárhatja
nyílt vagy titkos szavazással.
 Azt a DÖK képviselőt, akinek magatartása félévkor vagy tanév végén változóra romlott,
tanulmányi eredménye nem éri el a közepest, az osztály visszahívja.
 A DÖK-öt segítő tanárt kötelességének mulasztása esetén az intézmény igazgatója
hívhatja vissza.
Munkacsoportok: tisztasági munkacsoport, energiatakarékossági munkacsoport, zöld
munkacsoport, kulturális munkacsoport, sport- és szabadidő munkacsoport.

I.12. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei
kapcsolattartásának formái
Nevelési célkitűzéseinknél már kihangsúlyoztuk, hogy az iskolai tevékenységek
megvalósítása a szülők, a tanulók és a pedagógusok szoros együttműködése révén valósulhat
meg.
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A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló teljesítményéről, fejlődéséről, egyéni haladásáról a
szaktanárok folyamatosan (szóban illetve a tájékoztató füzeten/ellenőrzőn, e-naplón keresztül
írásban, fogadó órákon személyesen) tájékoztatják.
A pedagógusok a szülőkkel való kapcsolatukban a legteljesebb együttműködésre
törekszenek.
Közös céljainkból adódó feladatainkat – gyermekeink keresztény szellemű nevelését – így a
jövőben nagyobb hatékonysággal tudjuk végezni.
A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái a következők:
a) Családlátogatások
Fontos feladatnak tartjuk a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerését.
Családi környezetben jobban elfogadott a tanácsadás a nevelési problémák megoldása, a
gyermekek optimális fejlesztése érdekében.
b) Szülői értekezlet
A szülői értekezletek legfontosabb célja a szülői közösség kialakítása. A közösen megbeszélt
nevelési,

oktatási

program

biztosíthatja

a

gyermekek

megfelelő

személyiségfejlesztését.
Feladatok:
A szülők tájékoztatása:


Az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről



A közoktatás-politika alakulásáról, változásairól



A helyi tanterv követelményeiről



Az iskola ellenőrző tevékenységéről és a szaktanárok értékelő munkájáról



Gyermekük tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról
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A gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről

c) Fogadó óra
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása. Ezen kapcsolattartási formában
nagyobb lehetőség nyílik a gyermekek egyéni fejlesztésének segítésére, konkrét tanácsadásra.
(Pl.: otthoni tanulás módja, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés,
továbbtanulás stb.)
Iskolánkban általában havonta egy alkalommal tartunk fogadó órát, melyek látogatottsága
megfelelőnek mondható.
d) Nyílt tanítási napok
A szülők részéről igény van ezeknek a napoknak a tartására. Az évi 2 tanítási nap
látogatottsága igen jelentős.
A szülők ezen alkalommal személyes tapasztalatokat szerezhetnek gyermekük tanórai
tevékenységéről, mely kedvező hatással van a pedagógusokkal való kapcsolattartásra is.
A szülői értekezletek, fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv
évenként határozza meg.
A folyamatos együttműködő tartalmi jegyeit az iskolai szülői munkaközösség (SZMK) által
összeállított éves munkaterv tükrözi. Ebben konkrétan felsorakoznak azok az együttműködési
formák és feladatok, amelyekben az iskola számít a szülőkre.
Pl.: Iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában: Alapítványi est, kirándulások,
farsang, gyermeknap, témanapok, témahetek, szülők részére szervezett őszi és tavaszi
ünnepélyes műsorok, Karolina iskolai misék.
e) Szülői Szervezet
A szülők érdekvédelmi szervezete, melyet a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük
teljesítése érdekében hoznak létre, s mely az intézmény működését, munkáját érintő
kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkezik.
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A szülők, tanulók, iskolai pedagógusok együttműködésének
további fejlesztési lehetőségei:


Minél több iskolai program szervezése a szülők bevonásával (közös zarándoklat,
színházlátogatás, kirándulás, jótékonysági-, farsangi bál, alapítványi est, stb.)



Szülők akadémiája címmel, a keresztény neveléssel kapcsolatos ismeretterjesztő
sorozatok szervezése.



Felnőtt „hittanórák” szervezése pedagógusok, szülők bevonásával.

I.13. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyanként, évfolyamonkénti
követelményei és az alkalmassági vizsga szabályai
I.13.1. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyanként, évfolyamonkénti követelményei és
az alkalmassági vizsga szabályai az általános iskolában
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett, tanulmányok alatti vizsgákra, azaz
-

osztályozó vizsgákra (törvényi előírások szerint az iskola Házirendjében található az
osztályozó vizsga feltétel- és követelményrendszere),

-

pótló vizsgákra

-

különbözeti vizsgákra,

-

javító vizsgákra vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára, aki
-

osztályozó, különbözeti vagy pótló vizsgára jelentkezik,

-

akit a nevelőtestület határozattal osztályozó vizsgára utasít,

-

akit a nevelőtestület határozattal javítóvizsgára utasít.

Kiterjed más intézmények azon tanulóira, akik felvételüket kérik az intézménybe és ennek
feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.

Különbözeti vizsga:
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Iskolaváltozatás, vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatásaként feltételként írhatja
elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét.
Különbözeti vizsgát kell tenni a tanulónak akkor, ha a helyi tantervünkben szereplő, a
beiratkozási tanév végéig tanult tantárgyak éves óraszáma kevesebb, mint az iskolánk helyi
tantervében szereplő összeg. Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult
tantárgyakból. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig
egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
Pótló vizsga:
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a vizsgát befejezné.
Javítóvizsga:
Javító vizsgát a tanuló max. 3 tantárgyból, ha tanév végén elégtelen osztályzatot kapott az adott
tantárgyból/tantárgyakból.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelt előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
- osztályozó vizsga esetén a vizsga időpontja előtt legalább két hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanévvégén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
Az osztályozó-, különbözeti- és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében
(kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve
– amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.

I.13.2. A tanulmányok alatti vizsgák tanszakonként, évfolyamonkénti követelményei és
az alkalmassági vizsga szabályai
A tanuló teljesítményeinek mérhetőségi formái: Évközi munka, beszámoltatás, vizsga.
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o

„A” tagozaton tanév végi vizsga, valamint nyilvános hangversenyen mutatják be

növendékeink tudásukat.
o

„B” tagozaton félévi és év végi vizsga és évi két nyilvános hangverseny

biztosítunk.
A hangversenyeken, a beszámolókon és a vizsgán előadási darabokat és a skálákat kotta nélkül
kell játszani. A növendék előmenetelének értékelésére – a havi érdemjegyeken kívül – évi két
alkalommal kerül sor. Az osztályzatokat a hangszeres tanár javaslata alapján az egész évi
munka figyelembevételével a vizsgabizottság állapítja meg. Felsőbb évfolyamba bocsátható az
a tanuló, aki megfelel évfolyama minimális követelményeinek, valamint főtárgyból és a
kötelező tárgy(ak)ból eredményes vizsgát tett. Ha bármilyen elfogadható ok miatt a növendék
a beszámolón nem vett részt, osztályzatát évi munkája alapján hangszeres tanára állapítja meg.
A növendékek eredményit, jegyeit, mulasztásait, a tervezett és végzett anyagot főtárgyi
naplóban rögzítjük. A tanulóknak tájékoztató füzetük van, mely tartalmazza a félévi értesítőn
kívül a havi érdemjegyeit, órarendjét, mulasztásait és az egyes órákon feladott tananyagot. Az
év végi eredményt bizonyítványba rögzítjük.
Évi beszámoltatás szabálya:
a.) Törvényi háttér:


2011.évi CXC. Köznevelési Törvény alapján, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet alapján, tanévenként egy vizsgát szervezünk növendékeinek.

b.) Vizsga szabályai:


Főtárgy, szolfézs és kötelezően választható tantárgyból, minden évfolyamon kötelező.



A vizsga anyagnak meghatározása a szakok követelményszintjében meghatározottak
alapján történik.



A vizsgán hallottakat tanáraink érdemjeggyel értékelik.



A tanszak tanárai egyenként, illetve kamaracsoportokban hallgathatják meg a diákokat.



Zeneiskolánkban évente egy alkalommal tartunk vizsgát.



Kérésre több évfolyamból összevont vizsga tehető.

Összevont beszámoló
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Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető tanár együttes

o

javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több
osztály anyagából tegyen összevont beszámolót. A főtárgyi beszámoló anyagát
kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell összeállítani. A kötelező
tantárgynál a magasabb osztály anyaga alapján kell az osztályzatot megállapítani.
Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejűleg, vagy az igazgató

o

által megállapított időben lehet tartani.
Az összevont beszámoló engedélyezését az igazgatótól kell kérni. A kérelmet

o

legkésőbb május 10-ig lehet az igazgatóhoz benyújtani


Osztályozó vizsgát azoktól a zeneiskolai tanulóktól kérünk, akik valamilyen oknál fogva

a tanulmányaikat adott évfolyamon nem teljesítették.
Osztályozó vizsga beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejűleg, vagy az

o

igazgató által megállapított időben lehet tartani.
Az osztályozó vizsga engedélyezését az igazgatótól kell kérni. A kérelmet

o

legkésőbb május 10-ig lehet az igazgatóhoz benyújtani.


Az a tanuló, aki a főtárgy előírt anyagát önhibáján kívül (pl. betegség) nem tudja

teljesíteni, kérheti az iskola igazgatójától, hogy tanulmányait a következő tanévben az előző
tanévi osztálybesorolásba folytathassa.
o

Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap.

o

A törzslapra és a bizonyítványba a fenti tényt be kell jegyezni, az alábbi módon:

No. = Nem osztályozott, engedély alapján osztályát folytathatja.

FURULYA
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok
Előképző
évfolyamon
„A” tagozat

1. évfolyam Négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult
hangterjedelemben kotta nélkül
Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam
2. évfolyam a tanult hangterjedelem minél teljesebb
igénybevételével, kotta nélkül.
- Két-három népdal, kotta nélkül.
1. évfolyam
-Egy-két könnyű tánctétel kísérettel, lehetőleg
kotta nélkül.
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„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- Skála lehetőleg figurációkkal kotta nélkül.
- Egy népdal, kotta nélkül.
- Egy etűd.
-Két különböző karakterű tánctétel, kísérettel
lehetőleg kotta nélkül.
-Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat),
3. évfolyam kotta nélkül.
-Egy etűd.
-Két különböző karakterű előadási darab,
trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül.
2. évfolyam

-Skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat),
4. évfolyam kotta nélkül.
-Egy etűd.
-Két szonátatétel trillákkal, kísérettel lehetőleg
kotta nélkül.
-Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat),
5. évfolyam kotta nélkül.
-Egy etűd.
-Két szonáta- vagy szvittétel trillákkal és egyéb
egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel, lehetőleg
kotta nélkül.
-Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat),
6. évfolyam kotta nélkül,
-Egy etűd,
-Két szonáta- vagy szvittétel, trillákkal és egyéb
egyszerűbb
ékesítésekkel,
illetve
dallami
díszítésekkel, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül.
-Skála: tercekkel, hármashangzat felbontásokkal,
3. évfolyam kotta nélkül.
- Egy etűd,
- Két különböző karakterű előadási darab/tétel,
trillákkal, kísérettel kotta nélkül.
-Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns
4. évfolyam négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül.
- Két etűd.
- Két szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel és
dallami díszítésekkel, kísérettel kotta nélkül.
-Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns
5. évfolyam négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül.
- Két etűd.
-Két szonáta- vagy szvittétel egyszerűbb
ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel,
kotta nélkül.
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„B” tagozat

- Skála tercekkel, hármashangzat és domináns
6. évfolyam négyeshangzat - felbontásokkal, kotta nélkül.
- Egy etűd.
- Egy teljes szonáta kotta nélkül

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- Skála: (tercek, hármashangzat), kotta nélkül.
- Egy etűd.
- Két különböző karakterű előadási darab, vagy
egy tételpár; lehetőleg kotta nélkül.
- Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat),
8. évfolyam kotta nélkül.
- Egy etűd.
- Két különböző karakterű előadási darab vagy
egy tété Ipar, lehetőleg kotta nélkül.
- Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat),
9. évfolyam kotta nélkül.
- Egy etűd.
- Két különböző karakterű előadási darab, vagy
egy tételpár lehetőleg kotta nélkül.
- Skála: tercek, hármashangzat, kotta nélkül.
10. évfolyam
- Egy etűd.
- Két különböző karakterű előadási darab, vagy
egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül.
-Két különböző karakterű tánctétel, kísérettel
lehetőleg kotta nélkül.
- Skála, tercekkel, hármashangzat- és domináns
7. évfolyam négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül.
- Két etűd.
- Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb
tételpár kotta nélkül.
- Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns
8. évfolyam négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül.
- Két etűd.
- Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb,
tételpár kotta nélkül.
- Skálák tercekkel, hármashangzat- és domináns
9. évfolyam négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül.
- Egy etűd.
- Egy kora barokk vagy XX. századi mű/tétel,
kotta nélkül.
- Egy versenymű két tétele kotta nélkül.
7. évfolyam
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„B” tagozat

skálák:
b-s
mollok
kibővített
10. évfolyam hangterjedelemben tercekkel, hármashangzat- és
domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta
nélkül.
- Egy etűd.
- Egy kora barokk vagy XX. századi mű/tétel,
kotta nélkül.
- Egy versenymű két tétele kotta nélkül.

FUVOLA
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok
Előképző
évfolyamok

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

- Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta
1. évfolyam nélkül.
- Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél
teljesebb használatával.
- Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta
2. évfolyam nélkül,
- Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél
teljesebb használatával.
- Egy szabadon választott hangsor (staccato,
1. évfolyam legato), csak alapskála.
- Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney
Z.: 1.61-ig vagy más, azonos szintű, nehézségű
gyakorlatok).
- Egy előadási darab (zongorakísérettel).
- Egy szabadon választott skála (alap +
2. évfolyam hármashangzat),
- Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney
Z.: 1.102-ig vagy más, azonos szintű, nehézségű
gyakorlatok),
- Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
- Egy szabadon választott skála (tercmenet,
3. évfolyam hármashangzat-felbontás is),
- Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney
Z.: II. 22-ig vagy más, azonos szintű, nehézségű
gyakorlatok),
- Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
- Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel
4. évfolyam is),
- Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney
Z.: II. 70-ig vagy más, azonos szintű, nehézségű
gyakorlatok),
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„A” tagozat

5. évfolyam

„A” tagozat

6. évfolyam

„B” tagozat

2. évfolyam

„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

- Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
- Egy szabadon választott skála (alap +
hármashangzat + felbontás + tercmenet),
- Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney
Z.: II. 87. vagy más, azonos szintű, nehézségű
gyakorlatok),
- Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
- Egy szabadon választott skála + variációi,
- Egy etűd (pl. E. Köhler: op. 33 I. kötetből) vagy
más, azonos nehézségű gyakorlat,
- Egy tételpár vagy kamaramű.
- Egy szabadon választott skála (tercmenet,
hármashangzat-felbontás is),
- Két különböző karakterű gyakorlat.
- Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül
- Egy szabadon választott skála (tercmenet,
hármashangzat-felbontás is),
- Két különböző karakterű gyakorlat,
- Egy előadási darab kotta nélkül
- Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel
is),
- Két különböző karakterű gyakorlat,
- Egy előadási darab kotta nélkül.
- Egy szabadon választott skála (alap +
hármashangzat + felbontás + tercmenet),
- Egy különböző karakterű gyakorlat,
- Egy szonáta tételpár,
- Egy előadási darab kotta nélkül.
- Egy szabadon választott skála + variációi,
- Egy etűd,
- Egy tételpár vagy kamaramű.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

7. évfolyam

„A” tagozat

8. évfolyam

- Egy skála,
- Egy etűd (pl. romantikus: Köhler op. 66-ból
vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, azonos
nehézségű gyakorlat,
- Egy szonáta tételpár,
- Egy előadási darab vagy kamaramű.
- Egy skála,
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„A” tagozat

„A” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- Egy etűd (pl. Köhler: op. 33II. kötetből, Bántai
- Kovács: Válogatott etűdök III. kötetből) vagy
más, azonos nehézségű gyakorlat,
- Egy tételpár vagy kamaramű.
- Egy skála,
9. évfolyam
- Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 III. kötetből, vagy
a Fuvolaetűdök középfokra című kottából) vagy
más, azonos nehézségű gyakorlat,
- Egy tételpár vagy kamaramű.
- Egy skála,
10. évfolyam
- Egy etűd (pl. Andersen: 24 etűdből vagy JeanJean: Modern etűdökből) vagy más, azonos
nehézségű gyakorlat,
- Egy tételpár vagy kamaramű.
- Egy skála,
7. évfolyam
- Egy etűd (pl. romantikus: Köhlerop. 66-ból
vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, azonos
nehézségű gyakorlat,
- Egy szonáta tételpár vagy kamaramű.
- Egy előadási darab
- Egy skála,
8. évfolyam
- Egy etűd (pl. Köhler: op. 33II. kötetből, Bántai
- Kovács: Válogatott etűdök III. kötetből) vagy
más, azonos nehézségű gyakorlat,
- Egy barokk szonátatételpár vagy barokk
kamaramű,
- Egy előadási darab.
- Egy skála,
9. évfolyam
- Egy etűd
- Egy barokk szonáta tételpár
- Egy XX. századi mű
- Egy skála,
10. évfolyam
- Egy etűd,
- Egy barokk szonáta tételpár vagy kamaramű,
- Egy előadási darab.

KLARINÉT
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok

- Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb
1. évfolyam dallam kotta nélkül, a hangterjedelem minél
teljesebb igénybevételével.
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Előképző
évfolyamok
„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„B” tagozat

- Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb
2. évfolyam dallam kotta nélkül, a hangterjedelem minél
teljesebb igénybevételével.
- Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül,
1. évfolyam
- Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél
teljesebb igénybevételével,
- Négy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül,
lehetőleg zongorakísérettel.
- Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül,
2. évfolyam
- Két gyakorlat a hangterjedelem minél teljesebb
igénybevételével,
- Két különböző karakterű előadási darab
kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási
darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló
közreműködésével).
- Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül,
3. évfolyam
- Két különböző karakterű etűd,
- Két különböző karakterű előadási darab
kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási
darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló
közreműködésével).
- Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül,
4. évfolyam
- Két különböző karakterű és tempójú etűd,
- Egy tételpár vagy két különböző karakterű
előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül
(vagy egy előadási darab, és egy kamarazenei mű,
lehetőleg tanuló közreműködésével).
- Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül,
5. évfolyam
- Két különböző karakterű és tempójú etűd,
- Egy tételpár vagy két különböző karakterű
előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül
(vagy egy előadási darab és egy kamarazenei mű,
lehetőleg tanuló közreműködésével).
- Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül,
6. évfolyam
- Két különböző karakterű és tempójú etűd,
- Egy tételpár vagy két különböző karakterű
előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül
(vagy egy előadási darab, valamint egy
kamarazenei
mű,
lehetőleg
tanuló
közreműködésével).
- Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül,
2. évfolyam
- Két gyakorlat (a hangterjedelem minél teljesebb
igénybevételével),
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„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

- Két különböző karakterű előadási darab
kísérettel, kotta nélkül.
- Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül,
- Két különböző karakterű etűd,
- Két különböző karakterű előadási darab
kísérettel, kotta nélkül,
- Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül,
- Két különböző karakterű és tempójú etűd,
- Egy tételpár vagy két különböző karakterű
előadási darab kísérettel, kotta nélkül.
- Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül,
- Két különböző karakterű és tempójú etűd,
- Egy tételpár vagy két különböző karakterű
előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy
előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg
tanuló közreműködésével).
- Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül,
(hármashangzat-, valamint domináns-, illetve
szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel.)
- Két különböző karakterű és tempójú etűd,
- Egy tételpár vagy két különböző karakterű
előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy
előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg
tanuló közreműködésével).

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

7. évfolyam

„A” tagozat

8. évfolyam

„A” tagozat

9. évfolyam

„A” tagozat

10. évfolyam

- Egy etűd,
- Két különböző karakterű előadási darab
kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási
darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg
tanuló közreműködésével).
- Egy etűd,
- Két különböző karakterű előadási darab
kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási
darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg
tanuló közreműködésével).
- Egy etűd,
- Két különböző karakterű előadási darab
kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási
darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg
tanuló közreműködésével).
- Egy etűd,
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„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- Két különböző karakterű előadási darab
kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási
darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg
tanuló közreműködésével).
- Egy szabadon választott skála kotta nélkül,
7. évfolyam
- Két különböző karakterű és tempójú etűd,
- Egy tételpár vagy két különböző karakterű
előadási darab kísérettel, kotta nélkül.
- Egy szabadon választott skála kotta nélkül,
8. évfolyam
- Két különböző karakterű és tempójú etűd,
- Egy tételpár, vagy két különböző karakterű
előadási darab kísérettel kotta nélkül.
- Egy szabadon választott skála kotta nélkül,
9. évfolyam
- Két különböző karakterű és tempójú etűd,
- Egy tételpár vagy két különböző karakterű
előadási darab kísérettel, kotta nélkül.
- Egy szabadon választott skála kotta nélkül,
10. évfolyam
- Két különböző karakterű és tempójú etűd,
- Egy tételpár vagy két különböző karakterű
előadási darab kísérettel, kotta nélkül.

TROMBITA
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
1. évfolyam
évfolyamok
Előképző
2. évfolyam
évfolyamok
1. évfolyam
„A” tagozat
„A” tagozat

2. évfolyam

„A” tagozat

3. évfolyam

„A” tagozat

4. évfolyam

„A” tagozat

5. évfolyam

- Egy gyakorlat
- Egy népdal vagy gyermekdal
- Egy gyakorlat,
- Egy előadási darab.
- Egy gyakorlat,
- Egy előadási darab
- Egy skála első képlete,
- Egy gyakorlat,
- Egy előadási darab.
- Egy skála első képlete,
- Egy gyakorlat,
- Egy előadási darab
- Egy skála első képlete,
- Egy gyakorlat,
- Egy előadási darab.
- Egy skála első képlete,
- Egy gyakorlat,
- Egy előadási darab.
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„A” tagozat

6. évfolyam
2. évfolyam

„B” tagozat
„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

- Egy skála első képlete,
- Egy gyakorlat,
- Egy előadási darab.
Egy skála első három képlete
- Egy gyakorlat,
- Két különböző karakterű előadási darab.
Egy skála első képlete,
- Egy gyakorlat,
- Két előadási darab.
- Egy skála első három képlete,
- Egy gyakorlat,
- Két előadási darab.
- Egy skála négy képlete,
- Egy gyakorlat,
- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele,
- Egy más stílusú előadási darab.
- Egy skála négy képlete
- Egy gyakorlat,
- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele,
- Egy más stílusú előadási darab.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„B” tagozat

- Egy skála három képletben
- Egy gyakorlat
- Egy előadási darab zongorakísérettel, vagy
kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével.
- Egy skála 3 képletben
8. évfolyam
- Egy etűd
- Egy előadási darab zongorakísérettel, vagy
kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével
- Egy skála öt képlettel
9. évfolyam
- Egy etűd
- Egy előadási darab, vagy kamaramű, lehetőleg
tanuló közreműködésével
- Egy skála öt képlettel
10. évfolyam
- Egy etűd
- Egy előadási darab, vagy kamaramű, lehetőleg
tanuló részvételével
- Egy skála öt képlettel
7. évfolyam
- Egy etűd
- Egy barokk szonáta vagy versenymű két tétele
- Egy más stílusú előadási darab
7. évfolyam
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„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- Egy skála öt képlettel
- Egy etűd
- Egy barokk szonáta vagy koncert két tétele
- Egy más stílusú előadási darab
- Egy skála öt képlettel
9. évfolyam
- Egy etűd
- Egy barokk vagy klasszikus szonáta vagy
versenymű két tétele
- Egy más stílusú előadási darab
- Egy skála öt képlettel
10. évfolyam
- Egy etűd
- Egy barokk vagy klasszikus szonáta, vagy
versenymű két tétele
- Egy más stílusú előadási darab
8. évfolyam

KÜRT
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok

1. évfolyam

Előképző
évfolyamok

2. évfolyam

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

- Egy gyermekdal,
- Egy szemelvény, vagy előadási darab eljátszása

- Egy gyermekdal,
- Egy szemelvény, vagy előadási darab
eljátszása.
- Egy hangsor - a meglévő hangterjedelem
1. évfolyam eljátszása negyed és nyolcad értékekben, nyelvvel
és legato,
- Egy kantiléna,
- Egy gyakorlat,
- Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg
kotta nélkül.
- Egy skála
2. évfolyam
- Egy kantiléna kotta nélkül
- Egy gyakorlat
- Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül,
zongorakísérettel.
- Egy skála, különböző skálaképletekkel,
3. évfolyam
- Egy kantiléna kotta nélkül,
- Két gyakorlat (különböző karakterű
szemelvények,
- Egy előadási darab vagy tétel lehetőleg kotta
nélkül.
- Egy skála, különböző skálaképletekkel
4. évfolyam
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„A” tagozat

„A” tagozat

5. évfolyam

„A” tagozat

6. évfolyam

„B” tagozat

2. évfolyam

„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

- Egy kantiléna
- Két különböző karakterű gyakorlat,
- Egy darab vagy tétel lehetőleg kotta nélkül,
zongorakísérettel.
- Egy skála skálaképletekkel
- Egy kantiléna
- Két különböző karakterű gyakorlat
- Egy darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta
nélkül (kivéve kortárszene) zongorakísérettel
- Egy skála skálaképletekkel,
- Egy kantiléna,
- Két különböző karakterű gyakorlat,
- Egy darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta
nélkül (kivéve kortárszene) zongorakísérettel.
- Egy kantiléna kotta nélkül,
- Két különböző technikai és zenei feladatot
feldolgozó gyakorlat,
- Egy lassú és egy gyors előadási darab, melyeket
kotta
nélkül
(kivéve
kortárs
zene),
zongorakísérettel kell előadni.
- Egy kantiléna kotta nélkül,
- Két különböző technikai és zenei feladatot
feldolgozó gyakorlat,
- Egy lassú és egy gyors előadási darab, melyeket
kotta
nélkül
(kivéve
kortárs
zene),
zongorakísérettel kell előadni.
- Egy kantiléna kotta nélkül,
- Két különböző technikai és zenei feladatot
feldolgozó gyakorlat,
- Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy
versenymű tétel (az egyik kortárszene legyen),
melyeket kotta nélkül (kivéve kortárszene),
zongorakísérettel kell előadni.
- Egy kantiléna kotta nélkül,
- Két különböző technikai és zenei feladatot
feldolgozó gyakorlat,
- Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy
versenymű tétel kotta nélkül (kivéve kortárszene)
zongorakísérettel előadni.
- Egy kantiléna kotta nélkül,
- Két különböző technikai és zenei feladatot
feldolgozó gyakorlat,
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- Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy
versenymű tétel kotta nélkül (kivéve kortárszene)
zongorakísérettel előadni.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- Egy kantiléna,
- Egy gyakorlat,
- Egy lassú és 1 gyors előadási darab
versenymű tétel.
- Egy kantiléna,
8. évfolyam
- Egy gyakorlat,
- Egy lassú és egy gyors előadási darab
versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül.
- Egy kantiléna,
9. évfolyam
- Egy gyakorlat,
- Egy lassú és 1 gyors előadási darab
versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül.
- Egy kantiléna,
10. évfolyam
- Egy gyakorlat,
- Egy lassú és egy gyors előadási darab
versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül.
- Egy kantiléna,
7. évfolyam
- Egy gyakorlat,
- Egy lassú és egy gyors előadási darab
versenymű tétel előadása kotta nélkül.
- Egy kantiléna,
8. évfolyam
- Egy gyakorlat,
- Egy lassú és egy gyors előadási darab
versenymű tétel előadása kotta nélkül.
- Egy kantiléna,
9. évfolyam
- Egy gyakorlat,
- Egy lassú és egy gyors előadási darab
versenymű tétel előadása kotta nélkül.
-Egy kantiléna,
10. évfolyam
-Egy gyakorlat,
-Egy lassú és egy gyors előadási darab
versenymű tétel előadása kotta nélkül.
7. évfolyam

HÁRFA
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
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Előképző
évfolyamok
Előképző
évfolyamok
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- Két könnyebb váltott kezes, vagy két kezes
1. évfolyam (unisono) gyakorlat.
Gyermekdalok vagy népdalok
- Két könnyebb váltott kezes, vagy két kezes
2. évfolyam (unisono) gyakorlat.
Gyermekdalok vagy népdalok.
- Egy etűd,
1. évfolyam
- Egy gyermekdal,
- Egy előadási darab.
- Egy etűd,
2. évfolyam
- Három különböző stílusú előadási darab,
amelyben lehet kamara mű is.
- Egy etűd,
3. évfolyam
- Három különböző stílusú előadási darab,
amelyben lehet kamara mű is.
- Egy etűd,
4. évfolyam
- Három különböző stílusú előadási darab,
amelyben lehet kamara mű is.
- Egy etűd,
5. évfolyam
- Három különböző stílusú előadási darab,
amelyben lehet kamara mű is.
- Egy etűd,
6. évfolyam
- Három különböző stílusú előadási darab,
amelyben lehet kamara mű is.
- Egy etűd,
2. évfolyam
- Három különböző stílusú előadási darab,
amelyben lehet kamara mű is.
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül
kell játszani.
- Egy etűd,
3. évfolyam
- Egy barokk tétel,
- Két előadási darab, amelyben lehet kamara mű
is.
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül
kell játszani.
- Egy etűd,
4. évfolyam
- Egy barokk vagy klasszikus tétel,
- Két előadási darab, amelyben lehet kamara mű
is.
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül
kell játszani.
- Egy etűd,
5. évfolyam
- Egy barokk vagy klasszikus tétel,
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„B” tagozat

- Két előadási darab, amelyben lehet kamara mű
is.
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül
kell játszani.
- Egy etűd,
6. évfolyam
- Egy barokk vagy klasszikus tétel,
- Két előadási darab, amelyben lehet kamara mű
is.
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül
kell játszani.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

7.
évfolyam

„A” tagozat

8.
évfolyam

„A” tagozat

9.
évfolyam

„A” tagozat

10.
évfolyam

„B” tagozat

7.
évfolyam

- Skála: minden változatban, választott
hangnemben
- Egy etűd
- Két különböző karakterű előadási darab,
amelyben lehet kamara mű is Az előadási darabok
közül ajánlott legalább egyet kotta nélkül játszani!
- Skála, minden változatban választott
hangnemben,
- Egy etűd,
- Két különböző karakterű előadási darab,
amelyben lehet kamara mű is.
Az etűdök és előadási darabok közül ajánlott
legalább egyet kotta nélkül játszani!
- Skála, minden változatban választott
hangnemben,
- Egy etűd,
- Két különböző karakterű előadási darab,
amelyben lehet kamara mű is.
Az etűdök és előadási darabok közül ajánlott
legalább egyet kotta nélkül játszani!
- Skála, minden változatban választott
hangnemben,
- Egy etűd,
- Két különböző karakterű előadási darab,
amelyben lehet kamara mű is.
Az etűdök és előadási darabok közül ajánlott
legalább egyet kotta nélkül játszani!
- Skála: bármelyik hangnemben hármashangzat- és
domináns négyeshangzat-felbontások, akkordok,
arpeggiok, futamok, kadencia,
- Egy etűd,
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„B” tagozat

8.
évfolyam

„B” tagozat

9.
évfolyam

„B” tagozat

10.
évfolyam

- Két különböző karakterű előadási darab,
- Egy kamaramű.
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül
kell játszani.
- Skála: bármelyik hangnemben hármashangzat- és
domináns négyeshangzat-felbontások, akkordok,
arpeggiok, futamok, kadencia,
- Egy etűd,
- Két különböző korú, karakterű előadási mű,
- Kamaramű.
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül
kell játszani.
- Skála: bármelyik hangnemben hármashangzat- és
domináns négyeshangzat-felbontások, akkordok,
arpeggiok, futamok, kadencia,
- Egy etűd,
- Két különböző karakterű előadási darab /
lehetőleg az egyik: XX-XXI. századi mű/tétel,
- Kamaramű.
Az etűd és a modern mű kivételével a
vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
- Skála: bármelyik hangnemben hármashangzat- és
domináns négyeshangzat-felbontások, akkordok,
arpeggiok, futamok, kadencia,
- Egy etűd,
- Két különböző karakterű előadási darab
(kamaraművek).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül
kell játszani.

GITÁR
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok
Előképző
évfolyamok
„A” tagozat

- Két népdal, illetve gyermekdal,
- Egy könnyű etűd, vagy előadási darab, melyben
gyakran fordulnak elő üres húrok.
- Két népdal, illetve gyermekdal,
2. évfolyam
- Két etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran
fordulnak elő üres húrok.
- Egy magyar népdal,
1. évfolyam
- Egy etűd, melyben megtalálható az arpeggio
valamilyen formája,
1. évfolyam
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2. évfolyam
„A” tagozat
3. évfolyam
„A” tagozat
4. évfolyam
„A” tagozat
„A” tagozat

5. évfolyam

„A” tagozat

6. évfolyam

„B” tagozat

2. évfolyam

„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

- Két előadási darab, melyben megvalósul az
együttpengetéses kétszólamúság.
- Egy etűd,
- Három különböző jellegű darab.
- Egy etűd,
- Három különböző jellegű előadási darab.
- Egy etűd,
- Három különböző stílusú előadási darab.
- Egy etűd,
- Három különböző stílusú előadási darab,
melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy
kortárs darab.
- Egy etűd,
- Három különböző stílusú előadási darab,
melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy
kortárs darab
- Egy technikai gyakorlat vagy skála,
- Egy etűd,
- Három különböző jellegű darab
- Egy technikai gyakorlat vagy skála,
- Egy etűd,
- Három különböző jellegű darab
- Egy technikai gyakorlat vagy skála,
- Egy etűd,
- Három különböző jellegű darab.
- Egy technikai gyakorlat vagy skála,
- Egy etűd,
- Három különböző jellegű darab
- Egy technikai gyakorlat vagy skála,
- Egy etűd,
- Három különböző jellegű darab.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

7. évfolyam

„A” tagozat

8. évfolyam

„A” tagozat

9. évfolyam

„A” tagozat

10. évfolyam

„B” tagozat

7. évfolyam

- Egy etűd
- Három különböző stílusú előadási darab.
- Egy etűd,
- Három különböző stílusú előadási darab.
- Egy etűd,
- Három különböző stílusú előadási darab.
- Egy etűd,
- Három különböző stílusú előadási darab.
- Egy etűd,
- Három különböző stílusú előadási darab.
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„B” tagozat

8. évfolyam

„B” tagozat

9. évfolyam

„B” tagozat

10. évfolyam

- Egy etűd,
- Három különböző stílusú előadási darab.
- Egy etűd,
- Három különböző stílusú előadási darab.
- Egy etűd,
- Három különböző stílusú előadási darab.

ÜTŐ
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok

1. évfolyam

Előképző
évfolyamok

2. évfolyam

„A” tagozat

1. évfolyam

„A” tagozat

2. évfolyam

„A” tagozat

3. évfolyam

„A” tagozat

4. évfolyam

„A” tagozat

5. évfolyam

- Egy kisdob gyakorlat, vagy duó,
- Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása
dallamhangszeren.
- Egy kisdob gyakorlat, vagy duó,
- Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása
dallamhangszeren.
- Egy kisdob gyakorlat,
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongorakísérettel, - vagy lehet kamaramű is.
- Egy kisdob gyakorlat vagy duó,
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongorakísérettel, - vagy lehet kamaramű is.
- Előkéket, tremolokat tartalmazó kisdob
szólógyakorlat vagy duó,
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongorakísérettel, - vagy lehet kamaramű is.
- Előkéket, tremolokat tartalmazó üstdob
gyakorlat,
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongorakísérettel, - vagy lehet kamaramű is.
- Kisdob-nagydobjáték, vagy hangsúly-játék
dobszerelésen kiosztva.
Egyszerűbb
függetlenítési
gyakorlat
dobszerelésen.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, vagy
- Hosszabb lélegzetű előadási darabok
megszólaltatása
dallamhangszeren,
zongorakísérettel, vagy lehet kamaramű is. (Pl. 2
tétel vagy egy kamaramű és egy zongorakíséretes
előadási darab.)
- Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat.
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„A” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- Dobszerelésen tánczenei-, vagy rock kíséret
6. évfolyam zárlat improvizációkkal. Lehet élő- vagy rögzített
zenéhez is.
- Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen.
- Egy dallamhangszeres mű, vagy kisdob
szólódarab, vagy
- Egy hosszabb lélegzetű előadási darab
megszólaltatása dallamhangszeren, (Pl. barokk
szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon)
- Egy kamaramű, vagy egy zongorakíséretes
előadási darab.
- Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat.
- Előkéket, tremolokat tartalmazó kisdob
3. évfolyam szólógyakorlat vagy duó.
- Egy rövid rudimental szóló kisdobon.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongorakísérettel.
- Egy kamaramű.
- Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig,
tercmenetekkel is.
- Egy tremolós üstdob-gyakorlat (lehetőség
4. évfolyam szerint 3-4 hangszeren).
- Számozott tremolót tartalmazó, komolyabb
rudimental szóló kisdobon. (pl. Wilcoxon 150-ből
az 1-20.)
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora
kísérettel.
- Egy kamaramű.
- Kisdob-nagydobjáték, vagy hangsúly-játék
5. évfolyam dobszerelésen kiosztva.
Egyszerűbb
függetlenítési
gyakorlat
dobszerelésen.
- Rudimental szóló dobszerelésen.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű. vagy
- Egy hosszabb lélegzetű előadási darab
megszólaltatása
dallamhangszeren,
zongora
kísérettel.
- Egy kamaramű.
- Egy tremolós üstdob-gyakorlat (lehetőség
szerint 3-4 hangszeren), vagy számozott tremolót
tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon.
(pl. Wilcoxon 150-ből a 20-40.)
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„B” tagozat

- Dobszerelésen tánczenei-, vagy rock kíséret
6. évfolyam zárlat improvizációkkal (lehet élő- vagy rögzített
zenéhez is).
- Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen.
- Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb
rudimental szóló kisdobon.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű.
- Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig,
tercmenetekkel is (célszerű az előadott darabok
hangnemében), vagy
- Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab
megszólaltatása
dallamhangszeren,
zongorakísérettel. (Pl. barokk szonáta lassú és
gyors tétele vibrafonon.)
- Egy kamaramű.
- Egy Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig,
tercmenetekkel is (célszerű az előadott darabok
hangnemében).
- Egy tremolós üstdob-gyakorlat (lehetőség
szerint 3-4 hangszeren).
- Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb
rudimental szóló kisdobon (pl. Wilcoxon 150-ből a
30-50.).

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

7. évfolyam

- Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet
élő- vagy rögzített zenéhez is.)
- Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb
rudimental szóló kisdobon.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű.
- Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig,
tercmenetekkel is.
vagy
- Egy hosszabb lélegzetű előadási darab
megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk
szonáta, versenymű.)
- Egy kamaramű.
- Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig,
tercmenetekkel is.
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„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

- Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4
timpanin.
- Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb
rudimental szóló kisdobon.
- Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet
8. évfolyam élő- vagy rögzített zenéhez is.)
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű, vagy
- Egy hosszabb lélegzetű előadási darab
megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős
Musser-etűdök, versenyművek.)
- Egy kamaramű.
- Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4
timpanin.
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon.
- Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen,
9. évfolyam seprűvel is. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.)
- Autentikus latin ritmusok 2 congán, ill.
szólójáték rögtönzése.
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű, vagy
- Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab
megszólaltatása dallamhangszeren.
- Egy kamaramű.
- Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4
timpanin.
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon.
- Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott
10. évfolyam kíséret - ill. szólójáték dobszerelésen, seprűvel.
- „Ad Libitum” - dobszóló szerelésen.
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű. vagy:
- Egy négyverős előadási darab megszólaltatása
dallamhangszeren.
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„B” tagozat

7. évfolyam

„B” tagozat

8. évfolyam

„B” tagozat

9. évfolyam

- Egy kamaramű.
- Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4
timpanin.
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon.
- Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet
élő- vagy rögzített zenéhez is.)
- Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb
rudimental szóló kisdobon.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű.
- Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig,
tercmenetekkel is,
vagy
- Egy hosszabb lélegzetű előadási darab
megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk
szonáta, versenymű.)
- Egy kamaramű.
- Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig,
tercmenetekkel is.
- Egy set-up szólódarab.
- Üstdob darab 3-4 timpanin.
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó szóló darab előadása
kisdobon.
- Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet
élő- vagy rögzített zenéhez is.)
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű. vagy
- Egy hosszabb lélegzetű előadási darab
megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős
Musser-etűdök, versenyművek.)
- Egy kamaramű.
- Egy set-up szólódarab.
- Üstdob darab 3-4 timpanin.
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó szóló darab előadása
kisdobon.
- Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen,
seprűvel is. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.)
- Autentikus latin ritmusok 2 congán.
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„B” tagozat

- Szólójáték rögtönzése latin ütőhangszereken.
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű, vagy
- Egy hosszabb lélegzetű előadási darab
megszólaltatása dallamhangszeren.
- Egy kamaramű.
- Egy set-up szólódarab.
- Egy üstdob darab 3-4 timpanin.
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó szóló darab előadása
kisdobon.
- Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott
10. évfolyam kíséret, ill. szólójáték dobszerelésen, seprűvel, „Ad
Libitum” - dobszóló szerelésen.
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon.
- Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill.
kamaramű, vagy
- Egy négyverős előadási darab megszólaltatása
dallamhangszeren.
- Egy kamaramű.
- Egy set-up szólódarab.
- Egy üstdob darab 3-4 timpanin.
- Különböző tremolókat (nyomott, pattintott,
számozott) tartalmazó, virtuóz szóló darab
előadása kisdobon. (pl. Markovich: Tornado,
Stamina, Novotny: Minutes of News)

ZONGORA
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok
Előképző
évfolyamok

- Három darab (az egyéni fejlődéstől függően
1. évfolyam adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított
hangszerkezelés alapelemeiről)
- Három darab (az egyéni fejlődéstől függően
2. évfolyam adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított
hangszerkezelés alapelemeiről)
1. évfolyam
- Három mű kotta nélkül.

„A” tagozat
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2. évfolyam

- Három különböző stílusú mű kotta nélkül.

„A” tagozat
3. évfolyam
„A” tagozat
„A” tagozat

4. évfolyam

„A” tagozat

5. évfolyam

„A” tagozat

6. évfolyam

„B” tagozat

2. évfolyam

„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

- Három különböző stílusú és karakterű mű, kotta
nélkül.
- Három különböző stílusú és hangulatú mű kotta
nélkül, benne egy barokk mű és klasszikus
szonatina tétel előadása.
- Egy barokk mű,
- Egy szonatina tétel,
- Egy előadási darab.
- Egy barokk mű (J. S. Bach mű ajánlott),
- Egy klasszikus szonatina tétel,
- Egy előadási darab.
- Egy karakterdarab,
- Egy könnyű bécsi klasszikus mű,
- Egy népdal- vagy gyermekdal-feldolgozás.
- Egy barokk mű, (ajánlott J. S. Bach mű)
- Egy bécsi klasszikus mű vagy szonatina-tétel,
- Egy karakterdarab vagy romantikus mű,
- Egy XX. századi mű.
- Egy barokk mű (ajánlott J. S. Bach-mű),
- Egy szonatina-tétel,
- Egy könnyű romantikus darab,
- Egy XX. századi mű.
- Egy barokk mű (J. S. Bach-mű),
- Egy szonatina vagy könnyű szonáta tétel,
- Egy romantikus mű,
- Egy XX. századi mű.
- Egy barokk mű,
- Egy szonatina vagy szonáta tétel,
- Egy romantikus darab,
- Egy XX. századi vagy impresszionista mű.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat

- Három különböző stílusú mű (barokk,
klasszikus szonáta tétel, előadási darab)
- Három különböző stílusú mű (lehetőleg az
8. évfolyam egyik romantikus mű)
- Egy barokk mű
9. évfolyam
- Egy szonáta tétel
- Egy előadási darab
- Egy barokk mű
10. évfolyam
- Egy szonáta tétel
7. évfolyam
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„B” tagozat

7. évfolyam

„B” tagozat

8. évfolyam

„B” tagozat

9. évfolyam

„B” tagozat

10. évfolyam

- Egy előadási darab
- Egy etűd
- Egy barokk mű
- Egy szonáta tétel
- Egy szabadon választott mű
- Egy etűd,
- Egy barokk mű,
- Egy szonáta tétel,
- Egy szabadon választott mű.
- Egy etűd,
- Egy barokk mű,
- Egy szonáta tétel,
- Egy szabadon választott mű.
- Egy etűd,
- Egy barokk mű,
- Egy szonáta tétel,
- Egy szabadon választott mű.

ORGONA
Az orgonatanulmányok megkezdése előtt legalább 4 év előzetes zongoratanulmány elvégzése
javasolt.

ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok

1. évfolyam

1. évfolyam
„A” tagozat
2. évfolyam
„A” tagozat
3. évfolyam
„A” tagozat
4. évfolyam
„A” tagozat
2. évfolyam
„B” tagozat

- Egy manualiter mű,
- Két pedálgyakorlat, három pedálskála,
- Egy trió-gyakorlat (esetleg korálelőjáték),
- Egy pleno korálelőjáték, vagy prelúdium, vagy
egyházi népének.
- Egy régi mester műve,
- Egy barokk mű (J. S. Bach).
- Egy Bach-prelúdium, vagy trió-jellegű
korálelőjáték (szonáta-tétel)
- Egy romantikus vagy újabb mű.
- Egy Bach prelúdium és fúga (fantázia és fúga),
- Egy romantikus, vagy XX. századi mű,
-Egy J.S, Bach előtti mű,
-EgyJ. S. Bach-mű,
-Egy romantikus, vagy XX. századi mű.
- Egy Bach-prelúdium és fúga (toccata, fantázia),
- Egy romantikus, vagy XX. századi mű.
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„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

- Egy Bach-prelúdium és fúga (toccata, fantázia),
- Egy triószonáta-tétel vagy triós korálelőjáték,
- Egy romantikus mű,
- Egy XX. századi mű.
- Egy Bach-prelúdium és fúga (toccata, fantázia),
- Egy triószonáta-tétel vagy triós korálelőjáték,
- Egy romantikus mű,
- Egy XX. századi mű.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

5. évfolyam
6. évfolyam

- Két különböző karakterű mű.
- Két különböző karakterű mű.

„A” tagozat
„A” tagozat

7. évfolyam
8. évfolyam

- Három különböző karakterű mű.
- Három különböző karakterű mű.

„A” tagozat
„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

„B” tagozat

7. évfolyam

„B” tagozat

8. évfolyam

- Három különböző karakterű mű.
- Három különböző karakterű mű.
- Négy különböző karakterű mű.
- Négy különböző karakterű mű.

HEGEDŰ
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok
Előképző
évfolyamok
„A” tagozat
„A” tagozat

- Egyéni fejlődéstől függően értékelhető
1. évfolyam keresztmetszet a hangszerkezelés alapelemeiről.
- Keresztmetszet az év során tanult
2. évfolyam hangszerkezelési és zenei anyagról, egyéni
fejlődéstől függően
1. évfolyam
- Két különböző jellegű tanulmány,
- Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta
nélkül.
- Két etűd,
2. évfolyam
- Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta
nélkül.
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„A” tagozat

3. évfolyam

„A” tagozat

4. évfolyam
5. évfolyam

„A” tagozat
6. évfolyam
„A” tagozat
2. évfolyam
„B” tagozat
„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

- Két etűd (különböző technikai feladatokkal)
- Két zongorakíséretes mű (lehet koncerttétel,
vagy barokk, illetve klasszikus tánctétel), lehetőleg
kotta nélkül.
- Két etűd,
- Két zongorakíséretes mű (az egyik lehet
kamarazene), lehetőleg kotta nélkül.
- Egy etűd,
- Egyzongorakíséretes mű lehetőleg kotta nélkül
- Egy kamaramű (tanárral vagy tanulótársaival).
- Két zongorakíséretes előadási darab, lehetőleg
kotta nélkül - az egyik kamarazene is lehet.
- Két etűd
- Két zongorakíséretes mű kotta nélkül.
- Két különböző jellegű technikai tanulmányközülük az egyik klasszikus etűd
- Két zongorakíséretes mű kotta nélkül
- Két különböző jellegű technikai tanulmányközülük az egyik klasszikus etűd
- Két zongorakíséretes mű kotta nélkül.
- Két etűd (közülük az egyik klasszikus etűd),
- Két zongorakíséretes mű - az egyik vagy
koncert, vagy szonáta.
- Két etűd,
- Egy koncerttétel vagy egy zongorakíséretes
darab (a koncerttétel helyett lehet szonáta I-II. tételt
játszani) kotta nélkül.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„B” tagozat

- Egy etűd
- Egy előadási darab (választható koncerttétel,
szonáta, vagy kamaramű) lehetőleg kotta nélkül.
- Egy etűd,
8. évfolyam
- Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta
tétel lehetőleg kotta nélkül.
- Egy etűd,
9. évfolyam
- Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta
tétel lehetőleg kotta nélkül.
- Egy etűd,
10. évfolyam
- Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta
tétel, lehetőleg kotta nélkül.
- Egy etűd,
7. évfolyam
7. évfolyam
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„B” tagozat
„B” tagozat
„B” tagozat

- Két előadási darab - koncert, vagy szonáta tétel
kotta nélkül.
- Egy etűd,
8. évfolyam
- Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel
kotta nélkül.
- Egy etűd,
9. évfolyam
- Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel
kotta nélkül.
- Egy etűd,
10. évfolyam
- Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel
kotta nélkül.

GORDONKA
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok
Előképző
évfolyamok
„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat

„B” tagozat

- Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat,
1. évfolyam gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása egy
húron.
2. évfolyam
- Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal,
vagy népdalfeldolgozás eljátszása
- Kétféle ritmusértéket tartalmazó népdal, vagy
1. évfolyam népdalfeldolgozás
- Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg
kotta nélkül
- Egy etűd,
2. évfolyam
- Egy gyermekdal vagy népdal,
- Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg
kotta nélkül
- Két etűd,
3. évfolyam
- Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel
zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül.
- Két etűd,
4. évfolyam
- Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel
zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül.
- Két etűd,
5. évfolyam
- Egy barokk, vagy klasszikus tételpár
zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül.
- Két etűd,
6. évfolyam
- Egy barokk, illetve klasszikus tételpár vagy két
különböző
karakterű
előadási
darab
zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül.
- Két etűd,
2. évfolyam
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„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

- Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel
zongorakísérettel, kotta nélkül.
- Két etűd,
- Egy barokk, illetve klasszikus tánctétel vagy
egy romantikus darab zongorakísérettel, kotta
nélkül.
- Két etűd,
- Egy barokk, vagy klasszikus szonátatétel
zongorakísérettel, kotta nélkül.
- Két etűd,
- Egy barokk tételpár, vagy két különböző
karakterű előadási darab zongorakísérettel, kotta
nélkül.
- Két etűd,
- Egy barokk, vagy preklasszikus tételpár
zongorakísérettel, kotta nélkül,
- Egy előadási darab zongorakísérettel, kotta
nélkül.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„B” tagozat

- Két különböző karakterű zongorakíséretes
előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy
barokk szonáta tételpár.
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével
lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
- Két különböző karakterű zongorakíséretes
8. évfolyam előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy
barokk szonáta tételpár.
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével
lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
- Két különböző karakterű zongorakíséretes
9. évfolyam előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy
barokk szonáta tételpár.
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével
lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
- Két különböző karakterű zongorakíséretes
10. évfolyam előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy
barokk szonáta tételpár.
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével
lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
- Egy etűd
7. évfolyam
- Egy szonáta tételpár
- Egy előadási darab
7. évfolyam
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„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

A vizsgaanyagot az etűd kivételével kotta nélkül
kell játszani.
- Egy etűd,
8. évfolyam
- Egy szonáta tételpár vagy 1 előadási darab,
- Egy koncert-tétel, vagy egy előadási darab.
A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül
kell játszani.
- Egy etűd,
9. évfolyam
- Egy tétel Bach szólószvitjeiből,
- Egy koncert-tétel, vagy egy szonáta tételpár.
A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül
kell játszani.
- Egy tétel Bach szólószvitjeiből,
10. évfolyam
- Egy koncert-tétel vagy szonáta tételpár,
- Egy előadási darab.
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

NAGYBŐGŐ
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok
„A” tagozat

„A” tagozat
„A” tagozat

„A” tagozat

„B” tagozat

- Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb
1. évfolyam dallam a tanult hangkészlet minél teljesebb
igénybevételével, kotta nélkül
- Egy skála különböző vonásokkal,
1. évfolyam
- Két etűd,
- Egy zongorakíséretes előadási darab lehetőleg
kotta nélkül.
- Egy skála különböző vonásokkal,
2. évfolyam
- Két etűd,
- Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
- Egy skála különböző vonásokkal,
3. évfolyam
- Két etűd,
- Egy szonáta tételpár, vagy egy előadási darab
lehetőleg kotta nélkül.
- Egy skála különböző vonásokkal,
4. évfolyam
- Két etűd,
- Egy szonáta tételpár vagy egy előadási darab
lehetőleg kotta nélkül.
- Egy skála és hármashangzatok,
2. évfolyam
- Két etűd,
- Egy előadási darab vagy koncert-tétel, kotta
nélkül.
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„B” tagozat

„B” tagozat

- Egy skála és hármashangzatok,
- Két etűd,
- Egy szonáta tételpár, vagy egy előadási darab
kotta nélkül.
- Egy skála és hármashangzatok,
4. évfolyam
- Két etűd,
- Egy szonáta tételpár, vagy egy előadási darab
kotta nélkül.
3. évfolyam

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

5. évfolyam

„A” tagozat

6. évfolyam

„A” tagozat

7. évfolyam

„A” tagozat

8. évfolyam

„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

- Egy skála különböző vonásokkal és
hármashangzatok,
- Két etűd,
- Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel, vagy
előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
- Egy skála különböző vonásokkal és
hármashangzatok,
- Két etűd,
- Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel, vagy
előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
- Egy skála különböző vonásokkal és
hármashangzatok,
- Két etűd,
- Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel, vagy
előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
- Egy skála különböző vonásokkal és
hármashangzatok,
- Két etűd,
- Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel, vagy
előadási darab lehetőleg kotta nélkül.
- Egy skála különböző vonásokkal és
hármashangzatok,
- Két etűd,
- Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel kotta
nélkül,
- Egy előadási darab, kotta nélkül.
- Egy skála különböző vonásokkal és
hármashangzatok,
- Két etűd,
- Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel kotta
nélkül,
- Egy előadási darab, kotta nélkül.
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„B” tagozat

7. évfolyam

„B” tagozat

8. évfolyam

- Egy skála különböző vonásokkal és
hármashangzatok,
- Két nehezebb, hosszabb etűd,
- Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel kotta
nélkül,
- Egy előadási darab, kotta nélkül.
- Egy skála különböző vonásokkal és
hármashangzatok,
- Két nehezebb, hosszabb etűd,
- Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel kotta
nélkül,
- Egy előadási darab, kotta nélkül.

MAGÁNÉNEK
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok

- Két kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű,
1. évfolyam kísérettel ellátott népdal.

„A” tagozat

1. évfolyam

„A” tagozat

2. évfolyam

„A” tagozat

3. évfolyam

„A” tagozat

4. évfolyam

„A” tagozat

5. évfolyam

- Két népdal (az egyik esetleg kíséret nélkül),
- Egy műdal.
A dalokat kotta nélkül kell előadni, a műdalokat
zongorakísérettel.
- Egy népdal,
- Két különböző stílusú dal.
A műveket kotta nélkül kell előadni, a műdalokat
zongorakísérettel
- Két népdal, illetve népdalfeldolgozás,
- Egy barokk vagy klasszikus dal,
- Egy XX. századi magyar mű vagy romantikus
dal.
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell
előadni.
- Egy magyar népdalfeldolgozás,
- Egy barokk vagy klasszikus dal,
- Egy romantikus dal,
- Egy XX. századi magyar mű.
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell
előadni.
- Egy XX. századi magyar mű,
- Egy romantikus dal,
- Egy szabadon választott dal,
- Egy ária (kantátából, oratóriumból, operából).
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„A” tagozat

6. évfolyam

„B” tagozat

2. évfolyam

„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell
előadni.
- Egy nehezebb magyar népdalfeldolgozás,
- Egy romantikus vagy későromantikus dal,
- Egy szabadon választott ária (kantátából,
oratóriumból vagy operából),
- Egy XX. századi mű.
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell
előadni.
- Egy népdal,
- Két különböző stílusú műdal,
- Egy duett, tercett vagy hangszeres (nem
zongora-) kísérettel ellátott mű.
A műveket kotta nélkül, a műdalokat
zongorakísérettel kell előadni.
- Egy igényesebb népdalfeldolgozás vagy XX.
századi magyar mű,
- Egy könnyű barokk, illetve klasszikus ária vagy
romantikus dal,
- Egy szabadon választott mű,
- Egy kamaramű.
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell
előadni.
- Egy XX. századi mű,
- Egy barokk vagy klasszikus dal,
- Egy romantikus vagy későromantikus dal,
- Egy szabadon választott opera- vagy oratóriumária,
- Egy kamaramű.
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell
előadni. A vizsga anyagából legalább két művet
magyarul kell énekelni.
- Egy XX. századi mű,
- Egy oratórium- vagy kantátaária,
- Egy romantikus vagy későromantikus dal,
- Egy klasszikus, vagy romantikus ária,
- Egy kamaramű.
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell
előadni. A vizsgaanyagból legalább két művet
magyarul kell énekelni.
- Négy különböző stílusú mű,
- Egy ária,
- Egy kamaramű.
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A műveket kotta nélkül (kivéve oratóriumária és
kamaramű), zongorakísérettel kell előadni.
A vizsgaanyagból legalább két művet magyarul
kell énekelni.

SZOLFÉZS-KÖTELEZŐ
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok
Előképző
évfolyamok
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat

- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
1. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.
- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
2. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.
- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
1. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag, a ritmus- és dallami
2. évfolyam elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag, a ritmus- és dallami
3. évfolyam elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
4. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással,
- A műzenei szemelvények, zenei ismeretek
elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával,
- Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és
egyéni munkával, tanári irányítással).

SZOLFÉZS
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok
Előképző
évfolyamok
„A” tagozat

- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
1. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.
- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
2. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.
- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
1. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.
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„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- A tanult zenei anyag, a ritmus- és dallami
2. évfolyam elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag, a ritmus- és dallami
3. évfolyam elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
4. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással,
- A műzenei szemelvények, zenei ismeretek
elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával,
- Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és
egyéni munkával, tanári irányítással).
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
5. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények, zenei ismeretek
elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával.
- Egy klasszikus kisforma elemzése (csoportos és
egyéni munkával, tanári irányítással).
- Stílusfelismerés hangzó anyag alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
6. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények, zenei ismeretek
elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával.
- Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és
egyéni munkával, tanári irányítással).
- Stílusfelismerés hangzó anyag alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
3. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A tanult zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
4. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A memoriter anyag egyéni bemutatással.
- A műzenei szemelvények, ritmus- és dallami
elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
5. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással,
- A memoriter anyagból egyéni bemutatás,
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„B” tagozat

- A műzenei szemelvények, ritmus- és dallami
elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
6. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A memoriter anyagból egyéni bemutatás.
- A műzenei szemelvények, ritmus- és dallami
elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
8. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
9. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
10. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
7. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
- A memoriter anyagból egyéni bemutatások.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
8. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
- A memoriter anyagból egyéni bemutatások.
7. évfolyam
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„B” tagozat

„B” tagozat

- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
9. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
- A memoriter anyagból egyéni bemutatások.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
10. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
- A memoriter anyagból egyéni bemutatások.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.

ZENEISMERET
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

„A” tagozat

- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
1. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
2. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával a tanult ismeretek, stílusjegyek
alkalmazásával.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

3. évfolyam

„A” tagozat

4. évfolyam

- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával a tanult ismeretek, stílusjegyek
alkalmazásával.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással.
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„A” tagozat

5. évfolyam

„A” tagozat

6. évfolyam

- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alkalmazásával.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alkalmazásával.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított
- Ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával.

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

„A” tagozat

- Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye
1. évfolyam alapján
Az ókori, középkori, és reneszánsz zenéhez
kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a
meghallgatott és elemzett zenei szemelvények
aktív ismerete (felismerés, elemzés).
- Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye
2. évfolyam alapján
A barokk korszakhoz kapcsolódó lexikális és
műfaji ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei
szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

3. évfolyam

„A” tagozat

4. évfolyam

- Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye
alapján
A bécsi klasszikához, valamint a korai
romantikához kapcsolódó lexikális és műfaji
ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei
szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).
- Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye
alapján
A romantika zenéjéhez és zeneszerzői
életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji
ismeretek, a meghallgatott zeneművek és elemzett
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„A” tagozat

5. évfolyam

„A” tagozat

6. évfolyam

zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés,
elemzés).
- Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye
alapján
A 19. századi olasz, német, magyar és orosz
operához kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek,
a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények
aktív ismerete (felismerés, elemzés).
- Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye
alapján
Bartók és Kodály művészetéhez és a kortárs
zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek,
a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények
aktív ismerete (felismerés, elemzés).

ZENEELMÉLET
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

„A” tagozat

- Két példa lejegyzése számozott basszussal,
1. évfolyam négy szólamban.
- Összetett autentikus kadencia zongorázása 4#,
4b előjegyzésig.
- A tanult zenei formák felismerése hallás után.
- Részletes harmóniai és formai elemzés
készítése egy addig még nem tanult mű részletéről
(kottából).
- Két példa lejegyzése számozott basszussal,
2. évfolyam négy szólamban.
- Mintapéldák (pl. autentikus és plagális
szekvenciák) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.
- A tanult zenei formák felismerése hallás után.
- Harmóniai és formai elemzés készítése egy
addig még nem tanult mű részletéről (kottából).

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

3. évfolyam

- Két példa lejegyzése számozott basszussal,
négy szólamban.
- Mintapéldák (plagális szekvenciák, modális
példák) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.
- A tanult zenei formák felismerése hallás után.
- Harmóniai és formai elemzés készítése egy
addig még nem tanult mű részletéről (kottából).
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„A” tagozat

4. évfolyam

„A” tagozat

5. évfolyam

„A” tagozat

6. évfolyam

- Két példa lejegyzése számozott basszussal,
négy szólamban.
- Mintapéldák (szeptim és alterált hangzatokkal
is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.
- A tanult zenei formák felismerése hallás után.
- Harmóniai és formai elemzés készítése egy
addig még nem tanult mű részletéről (kottából).
- Két példa lejegyzése számozott basszussal,
négy szólamban.
- Mintapéldák (szeptim hangzatokkal, alterált is)
zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.
- A tanult zenei formák felismerése hallás után.
- Harmóniai és formai elemzés készítése egy
addig még nem tanult mű részletéről (kottából).
- Két példa lejegyzése számozott basszussal,
négy szólamban.
- Mintapéldák (késleltetésekkel, alterációkkal is)
zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.
- A tanult zenei formák felismerése hallás után.
- Harmóniai és formai elemzés készítése egy
addig még nem tanult mű részletéről (kottából).

EGYHÁZZENE
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
1. évfolyam
„A” tagozat
2. évfolyam
„A” tagozat
3. évfolyam
„A” tagozat
4. évfolyam
„A” tagozat
5. évfolyam
„A” tagozat
6. évfolyam
„A” tagozat

- Összefoglaló óra az éves anyagból
- Összefoglaló óra az éves anyagból
- Összefoglaló óra az éves anyagból
- Összefoglaló óra az éves anyagból
- Összefoglaló óra az éves anyagból
- Összefoglaló óra az éves anyagból

KAMARAZENE
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
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„A” tagozat
„A” tagozat

- Legalább két, rövid, különböző tempójú,
1. évfolyam karakterű műből (tételből) álló 6-8 percnyi zenei
anyag
- Koncertszerű, 6-8 perces, különböző tempójú
2. évfolyam és karakterű művekből (tételekből) álló műsor.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

3. évfolyam

„A” tagozat

4. évfolyam

„A” tagozat

5. évfolyam

„A” tagozat

6. évfolyam

- Koncertszerű, legalább 8 perces, változatos,
lehetőleg ciklikus művet is tartalmazó műsor.
- Koncertszerű, különböző stílusú művekből
vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább
8-10 perces műsor.
- Koncertszerű, különböző stílusú művekből
vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább
8-10 perces műsor
- Koncertszerű, különböző stílusú művekből
vagy egy hosszabb előadási darabból minimum 10
perces műsor.

ZENEKAR
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
KEZDŐ
-14 éves korig

1-2.
évfolyam

3-4.
KÖZÉPHALADÓ
évfolyam
12-18 éves kor
HALADÓ
16-22 éves kor

2-6.
évfolyam

- Év végi meghallgatás: 10-12 perces
nyilvános bemutató.
- Év végi meghallgatás: 15-30 perces
nyilvános hangverseny.
- Év végi meghallgatás: 25-40 perces
nyilvános hangverseny

NÉPI FURULYA
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok

Rubato és giusto népdalok eljátszása, magyar
1. évfolyam nyelvi hangsúlyozással és ritmikával.

142

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

Előképző
évfolyamok
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat

Rubato, lassú és sebes csárdás dallamok
2. évfolyam eljátszása a Székelyföldről
- Egy-egy rubato, lassú és sebes csárdás dallam
1. évfolyam Udvarhely székből.
- Egy-egy felcsíki keserves, lassú és sebes
2. évfolyam csárdás, féloláhos, verbunk dallam gardonkísérettel
is.
- Dél-dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú
3. évfolyam és friss csárdás dallamok eljátszása.
- Egy-egy gyimesi lassú és sebes magyaros,
4. évfolyam csárdás, kettős jártatója és sirülője, keserves dallam
eljátszása gardonkísérettel is
- Két-két palóc giusto és rubato dallam eljátszása.
5. évfolyam
- Dudautánzó furulyajáték
6. évfolyam

„A” tagozat
„B” tagozat
„B” tagozat
„B” tagozat
„B” tagozat
„B” tagozat

- Széki lassú csárdás, magyar.
- Moldvai táncdallamok.
- Összeállítás a tanult felcsíki népzenéből:
2. évfolyam keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, verbunk
dallamok gardonkísérettel.
- Dél-dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú
3. évfolyam és friss csárdás dallamok eljátszása.
- Gyimesi lassú és sebes magyaros, csárdás,
4. évfolyam kettős jártatója és sirülője, keserves dallamok
eljátszása gardonkísérettel is
5. évfolyam
- Palóc giusto és rubato dallamok eljátszása.
- Dudautánzó furulyajáték
6. évfolyam
- Széki lassú csárdás, magyar.
- Moldvai táncdallamok.

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

7. évfolyam

„A” tagozat

8. évfolyam

- Gyimesi keservesek és táncdallamok (lassú és
sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák)
- Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű
táncdarabok (forgatós, verbunk, féloláhos)
- Hangszerjáték gardonkísérettel.
- Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán.
- Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán.
143

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

„A” tagozat

9. évfolyam

„A” tagozat

10. évfolyam

„B” tagozat

7. évfolyam

„B” tagozat
„B” tagozat
„B” tagozat

- Küküllő vidéki párostáncok, pontozók,
keservesek, román táncok.
- Észak-mezőségi lírai dalok és táncdallamok

- Gyimesi keservesek és táncdallamok: lassú és
sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák
- Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű
táncdarabok: forgatós, verbunk, féloláhos
- Hangszerjáték gardonkísérettel.
- Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán.
8. évfolyam
- Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán.
- Küküllő vidéki lírai dalok, különböző lüktetésű
9. évfolyam és tempójú táncdallamok, román táncok.
- Bukovinai keserves és táncdallamok
10. évfolyam
- Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi dallamok

CITERA
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok

Előképző
évfolyamok

„A” tagozat

„A” tagozat

Gyermekdalok éneklése a citera üres húrjainak
1. évfolyam hozzápengetésével:
- egyszerű ritmus osztinátó kíséret,
- a dal ritmusának hozzápengetése az énekelt
dalhoz,
- egyszerű ritmuskíséret hozzápengetése az
énekelt dalhoz) Gyermekdalokjátéka citerán lassú
egyenletes tempóban.
- Gyermekdalok (dó-pentachord, dó-hexachord
2. évfolyam és lá-pentachord hangsor) éneklése és citerán való
megszólaltatása.
- Saját, vagy másik tanuló énekének kísérete
citerán.
- Gyermekdalok játéka citerán lassú és
középgyors tempóban.
- Gyermekdal-fűzés, csoportos citerázás (2-3
1. évfolyam tanuló egyszerre játssza ugyanazt a dalt).
- Gyermekdalok megszólaltatása citerán
énekléssel is (saját vagy más tanuló énekével).
2. évfolyam

- Három-négy dalból álló dalcsokor egyéni és
csoportos előadásban, az éves technikai
Követelményeknek megfelelő szinten.
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„A” tagozat

3. évfolyam

„A” tagozat

4. évfolyam

„A” tagozat

5. évfolyam

„A” tagozat

6. évfolyam

„B” tagozat

2. évfolyam

„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

- Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját
éneket kísérve (a tanuló hangfekvésének
megfelelően hangolt citerán).
- 3-4 különböző karakterű dalból álló dalcsokor
egyéni és csoportos előadásban, az éves technikai
követelményeknek megfelelő szinten.
- Dunántúli ugrós dallamok esztam kísérettel.
- Dalcsokor tizenhatodos ritmusaprózással.
- Három egyénileg összeállított dalcsokor
megszólaltatása énekléssel és csak hangszeren
játszva.
- Csoportos citerázás (3-4 fő).
- Egy összeállítás esztam kíséret alkalmazásával
a Dél-Dunántúl dallamaiból.
- Három egyénileg összeállított dalcsokor
énekkel és citerával, eredeti felvételek alapján:
- Dél-Dunántúl
- Szlavónia
- csoportosan (3-4 fő), lehetőleg különböző népi
hangszerekkel együtt.
- Három népzenei összeállítás előadása citerán,
saját vagy mások énekét kísérve:
- Dunántúl,
- Alföld,
- csoportosan (3-4 fő), lehetőleg különböző népi
hangszerekkel együtt (sűrű esztam alkalmazásával)
- 3-4 dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos
előadásban, az éves technikai követelményeknek
megfelelő szinten.
- Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját
éneket kísérve (a tanuló hangfekvésének
megfelelően hangolt citerán).
- Három-négy különböző karakterű dalból álló
dalcsokor egyéni és csoportos előadásban, az éves
technikai követelményeknek megfelelő szinten.
- Dunántúli ugrós dallamok esztam kísérettel.
- Dalcsokor tizenhatodos ritmusaprózással.
- Három egyénileg összeállított dalcsokor
megszólaltatása énekléssel és csak hangszeren
játszva.
- Csoportos citerázás (3-4 fő).
- Egy összeállítás esztam kíséret alkalmazásával
a Dél-Dunántúl dallamaiból.
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„B” tagozat

„B” tagozat

- Három egyénileg összeállított dalcsokor
5. évfolyam énekkel és citerával. eredeti felvételek alapján:
- Dél-Dunántúl,
- Szlavónia,
- csoportosan (3-4 fő), lehetőleg különböző népi
hangszerekkel együtt.
- Három népzenei összeállítás előadása citerán,
6. évfolyam saját vagy mások énekét kísérve:
- Dunántúl,
- Alföld,
- csoportosan (3-4 fő), lehetőleg különböző népi
hangszerekkel együtt (sűrű esztam alkalmazásával)

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

- Három népzenei összeállítás előadása citerán és
saját vagy mások énekét kísérve,
- Alföld (új stílusú dalok nyomóval, glisszandó
díszítéssel),
- Alföld (kötetlen ritmusú dallamok),
- Észak-Magyarország (Borsod / Heves / Nógrád
/ Pest m.).
- Három népzenei összeállítás előadása citerán és
8. évfolyam saját vagy mások énekét kísérve:
- Közép-Alföld (új stílusú dallamok sorzáró,
körülírásos díszítéssel),
- Erdély (énekes dallamok díszített előadása
citerán),
- Dél-Alföld (lassú-, gyors- és friss csárdás
folyamat).
- Három népzenei összeállítás előadása citerán és
9. évfolyam saját vagy mások énekét kísérve:
- Hortobágy
- Szatmár
- Erdély
- Három népzenei összeállítás előadása citerán az
10. évfolyam alábbi tájegységek dallamaiból válogatva:
- Dél-Dunántúl vagy Kelet-Alföld vagy
Felvidék,
- Mezőség vagy Székelyföld /vagy Gyimes,
- Moldva.
A három összeállításból 1 csoportos előadásban,
lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt.
7. évfolyam
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„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- Három népzenei összeállítás előadása citerán és
saját vagy mások énekét kísérve,
- Alföld (új stílusú dalok nyomóval, glisszandó
díszítéssel),
- Alföld (kötetlen ritmusú dallamok),
- Észak-Magyarország (Borsod / Heves / Nógrád
/ Pest m.).
- Három népzenei összeállítás előadása citerán és
8. évfolyam saját vagy mások énekét kísérve:
- Közép-Alföld (új stílusú dallamok sorzáró,
körülírásos díszítéssel),
- Erdély (énekes dallamok díszített előadása
citerán),
- Dél-Alföld (lassú-, gyors- és friss csárdás
folyamat).
- Három népzenei összeállítás előadása citerán és
9. évfolyam saját vagy mások énekét kísérve:
- Hortobágy,
- Szatmár,
- Erdély.
- Három népzenei összeállítás előadása citerán az
10. évfolyam alábbi tájegységek dallamaiból válogatva:
- Dél-Dunántúl vagy Kelet-Alföld vagy
Felvidék,
- Mezőség vagy Székelyföld /vagy Gyimes,
- Moldva.
A három összeállításból 1 csoportos előadásban,
lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt.
7. évfolyam

SZOLFÉZS-KÖTELEZŐ -NÉPZENE
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok
Előképző
évfolyamok
„A” tagozat

- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
1. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.
- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
2. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.
- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
1. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

147

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat

- A tanult zenei anyag, a ritmus- és dallami
2. évfolyam elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag, a ritmus- és dallami
3. évfolyam elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
4. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással,
- A műzenei szemelvények, zenei ismeretek
elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával,
- Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és
egyéni munkával, tanári irányítással).

SZOLFÉZS -NÉPZENE
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
Előképző
évfolyamok
Előképző
évfolyamok
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat
„A” tagozat

„A” tagozat

- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
1. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.
- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
2. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.
- A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és
1. évfolyam dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag, a ritmus- és dallami
2. évfolyam elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag, a ritmus- és dallami
3. évfolyam elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
4. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással,
- A műzenei szemelvények, zenei ismeretek
elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával,
- Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és
egyéni munkával, tanári irányítással).
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
5. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
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„A” tagozat

6. évfolyam

„B” tagozat

3. évfolyam

„B” tagozat

4. évfolyam

„B” tagozat

5. évfolyam

„B” tagozat

6. évfolyam

- A műzenei szemelvények, zenei ismeretek
elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával.
- Egy klasszikus kisforma elemzése (csoportos és
egyéni munkával, tanári irányítással).
- Stílusfelismerés hangzó anyag alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények, zenei ismeretek
elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával.
- Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és
egyéni munkával, tanári irányítással).
- Stílusfelismerés hangzó anyag alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással.
- A tanult zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással.
- A memoriter anyag egyéni bemutatással.
- A műzenei szemelvények, ritmus- és dallami
elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással,
- A memoriter anyagból egyéni bemutatás,
- A műzenei szemelvények, ritmus- és dallami
elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással.
- A memoriter anyagból egyéni bemutatás.
- A műzenei szemelvények, ritmus- és dallami
elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
„A” tagozat

7. évfolyam

- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.
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„A” tagozat

„A” tagozat

„A” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

„B” tagozat

- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
9. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
10. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
7. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
- A memoriter anyagból egyéni bemutatások.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
8. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
- A memoriter anyagból egyéni bemutatások.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
9. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
- A memoriter anyagból egyéni bemutatások.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép
10. évfolyam énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
- A memoriter anyagból egyéni bemutatások.
- A műzenei szemelvények elemzése csoportos
és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
8. évfolyam

150

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

I.14. A felvétel és az átvétel – Nkt. keretei közötti – helyi szabályai
I.14.1. A felvétel és az átvétel helyi szabályai az általános iskolában
Más iskolából érkező tanulók esetében – év végén, vagy év közben:
 Elbeszélgetés a tanulóval, a szülővel/gondviselővel,
 tanulmányi előmenetel ismerete a bemutatott iskolai dokumentumok alapján,
 plébánosi/lelkészi ajánlás,
 az osztálytípus kiválasztása szintfelméréssel,
 bizonyítvány,
 távozási igazolás,
 személyes dokumentumok bemutatása (személyi igazolvány, lakcímkártya, születési
anyakönyvi kivonat, TAJ kártya),
 nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról,
 nyilatkozat a gyermekek számáról kedvezmények igénylése esetén,
 diákigazolvány igénylése.
Más országból érkező tanulók esetében:
 Elbeszélgetés a tanulóval, a szülővel/gondviselővel,
 Megfelelő szintű magyar nyelvi tudás,
 tanulmányi előmenetel ismerete a bemutatott iskolai dokumentumok alapján,
 hatóságilag lefordított bizonyítvány,
 plébánosi/lelkészi ajánlás,
 az osztálytípus kiválasztása szintfelméréssel,
 személyes dokumentumok bemutatása nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról,
 nyilatkozat a gyermekek számáról kedvezmények igénylése esetén,
 érvényes tartózkodásra jogosító engedély, személyi igazolvány, tartózkodási engedély,
regisztrációs igazolás vagy regisztrációs kártyával (Knt. 92. § (1)
 TAJ kártya.
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1. osztályosok felvétele:
Figyelembe vesszük:
-

a szülő kérését, az osztályba jelentkezők létszámát,

-

speciális feltétel: kórusiskolai osztály esetén a szaktanárok javaslatát,
Mivel a kórusiskolai osztályokba jelentkező gyermekek egyszerre lesznek tagjai két
intézménytípusnak – 1. általános iskola, 2. székesegyházi kórusiskola és alapfokú
művészeti iskola – tagjai, nagyobb tehernek lesznek kitéve iskolába lépésüktől.
Fokozott a közös felelősségünk, hogy csak azok a gyermekek kerüljenek ebbe az
osztálytípusba, akik terhelhetősége, érettsége valószínűleg elérte azt a szintet, amellyel
a megnövekedett terheket sérülés nélkül el tudja viselni, nem utasítja el azokat. Ennek
felmérésére 4 alkalmas iskola-előkészítő foglalkozást tartunk, mely ingyenes, semmi
kötelezettséggel nem jár a szülő számára.

2-8. évfolyamba jelentkező tanulók:
A tanulók felvételéről a szülő írásbeli kérése után a tanuló előző tanulmányi eredményének,
illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók
létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
Kórusiskolai osztályba való jelentkezés esetén az igazgató figyelembe veszi a művészeti vezető
és a zeneművészeti igazgatóhelyettes véleményét, a hangszertanulás lehetőségének biztosítását.

I.14.2. A felvétel és az átvétel helyi szabályai a kórusiskolában,
művészeti iskolában
A Váci Püspökség által alapított Székesegyházi Kórusiskola és az Alapfokú Művészeti Iskola
a kórusosztályok tanulóinak zeneművészeti képzését együttesen hivatott szolgálni.


A kórusiskolai osztályokba és a művészeti iskolánkba jelentkező tanulók felvételéről a

művészeti vezető és a művészeti igazgatóhelyettes javaslatára az igazgató dönt az alábbiak
figyelembevételével:


1-12. évfolyamra jelentkezők esetén a zenei alkalmassági meghallgatáson való megfelelés és az

adott évfolyamra járó tanulók létszáma;
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Képességfelmérés
o A

kórusiskolai

osztályba

jelentkező

növendékek

felvételének

feltétele

a

képességfelmérés, amely az előkészítő foglalkozások keretében történik. Ezt a
kórusvezetők, a hangképző tanárok, szolfézs tanárok és a leendő első osztályos tanítók
végzik.
o A képességfelmérés az 1-8. évfolyamra jelentkezők számára szóbeli és gyakorlati
részből áll.
o 2-12. évfolyamra jelentkezők esetében a zenei alkalmassági meghallgatáson való
megfelelés, valamint a magatartás, szorgalom érdemjegyek.

I.15 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos
terv az általános iskolában
Elsősegély-nyújtási

alapismeretek

oktatása

az

alsó

tagozatos

életvitel

és

környezetismeret órákon kezdődik, a közlekedési ismeretekhez szorosan kapcsolható.
A felső tagozatban a biológia és életvitel órák keretein belül van rá lehetőség. Bizonyos
tantárgyak is tartalmaznak tananyagukban egy-egy fontos ismeretet. (Fizika, kémia,
testnevelés.)

I.16. Az intézmény írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatásai és az
ismeretek számonkérési rendje
I.16.1. Az intézmény írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatásai és az ismeretek
számonkérési rendje az általános iskolában
A tanulók értékelése, minősítése az 1-8. évfolyamon:
Célja: A tanulók minősítése, visszajelzés a szülőknek/gondviselőknek a tanulók tudásáról.
Módja:
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-

első évfolyamon félévkor és év végén, második évfolyamon félévkor szöveges
minősítéssel kell kifejezni a tanulók teljesítményét minden tantárgyból

-

Második évfolyam tanévének végén, illetve a további évfolyamokon félévkor és tanév
végén a tantárgyi értékelés érdemjeggyel történik.

Szöveges értékelés elbírálásának szempontjai:
 Kiválóan teljesített – önállóan, nagy biztonsággal végzi el feladatokat,
 Jól teljesített – kis nevelői segítséggel végzi el a feladatokat,
 Megfelelően teljesített – csak nevelői segítséggel képes a feladatok megoldására,
 Felzárkóztatásra szorul – nevelői segítséggel is csak nehezen, vagy nem tudja
elvégezni a feladatokat.
Az elbírálásban segítenek a tanév során végzett mérések, az évfolyamokra és tantárgyakra
lebontott követelmények.

A félévi és tanév végi értékelés mellett 1. és 2. évfolyamon pontokkal, %-os eredményekkel,
felsőbb évfolyamokon mindezek mellett a hagyományos értékelési kategóriákkal, 1-től 5-ig
érdemjegyekkel tájékoztatjuk a tanulókat és a szülőket az évközi eredményekről az e-naplóban.
Érdemjegyek: elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)
-

Az értékelésnél figyelembe vesszük a szóbeli, írásbeli ellenőrzést, felmérést, órai

aktivitást, versenyeken való szereplést, tanórán kívüli tevékenységet, tananyaghoz készített
kiselőadásokat, pályázatokon elért eredményeket.
-

Az

értékelések

rendszeresek,

az

szakaszhatáraihoz igazodnak.
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-

Kiemelkedő tantárgyi teljesítmény esetén félévkor és tanév végén a jeles osztályzat

mellett dicséret adható.
-

A magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül – mind az alsó, mind a felső tagozaton

– a magyar nyelv és a magyar irodalom külön kerül értékelésre.
-

Idegen nyelv értékelése 1. 2. és 3. évfolyamon szöveges értékeléssel történik
Szöveges értékelés elbírálásának szempontjai:
 Kiválóan teljesített – önállóan, nagy biztonsággal végzi el feladatokat,
 Jól teljesített – kis nevelői segítséggel végzi el a feladatokat,
 Megfelelően teljesített – csak nevelői segítséggel képes a feladatok megoldására,
 Felzárkóztatásra szorul – nevelői segítséggel is csak nehezen, vagy nem tudja
elvégezni a feladatokat.

-

Az év végi értékelés a teljes tanév teljesítménye alapján történik.

-

A pedagógusok a heti két- vagy többórás tantárgyaknál félévente legalább 4, heti 1 órás

tantárgyaknál legalább 3 értékelést/érdemjegyet adnak.
-

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési-magatartási-tanulási nehézségekkel

küzdő tanulók esetében az értékelés a szakértői vélemény figyelembe vételével történik.
A szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató ezen tanulókat mentesíti


az éremjegyekkel történő értékelés alól, és ehelyett szöveges
értékelés és minősítés alkalmazását írja elő,



egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés
alól.

Beszámoltatás, számonkérés alapelvei, célja:
 irányítsa a pedagógusok munkáját, értékelje a tanulók teljesítményét,
 feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak,
 feleljen meg a tantárgy jellegének,
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 legyen objektív és alkalmas az értékelésre, minősítésre.
A beszámoltatás, számonkérés formái:
 feladatlap, felmérő füzet (egy lecke, egy témakör, félévi tanév végi)
 fogalmazás készítése,
 szövegértés vizsgálat – szóbeli és/vagy írásbeli számonkérés
 önálló szövegalkotás idegen nyelv tantárgy esetében,
 teszt,
 szóbeli vagy írásbeli felelet,
 házi dolgozat.
Beszámoltatás rendje:
 írásbeli felelet – 1 tanítási óra anyaga, vagy anyagrésze,
 szóbeli felelet
 felmérés
 témazáró
 év eleji felmérés
 félévi és tanév végi felmérés – évfolyamonként azonos
 6. és 8. évfolyamon központi idegen nyelvi kompetenciamérés – OKÉV
 4.6.8. évfolyamokon központi kompetenciamérés – matematikai eszközhasználat,
szövegértés - OKÉV
Beszámoltatás, számonkérés korlátai:
 írásbeli felelet (1 tanítási óra anyaga) – nem kell előre bejelenteni – 1-es súlyozású
osztályzat.
 témazáró – tanulókat előtte 10 nappal tájékoztatni kell, illetve ezzel egyidejűleg az enaplóban a tanórák adminisztrálásánál jelölni kell (tanóra adminisztrálása/előírt
feladat).
 témazárók száma: 1-6.évfolyamon naponta maximum 1 lehet,
7-8. évfolyamon naponta maximum 2 lehet.

156

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734

I.16.2. Az intézmény írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatásai
és az ismeretek számonkérési rendje a
kórusiskolában, művészeti iskolában
Zeneismeret tanszakon, szolfézs tantárgyból az írásbeli és szóbeli beszámoltatás rendje
igazodik az általános iskola rendjéhez.
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége
alapján ellenőrzik.
A tanulók a szolfézs kötelező tantárgy ellenőrzésénél szóbeli és írásbeli beszámolókkal,
témánként témazáró dolgozatokkal, az év végén a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli
dolgozatban és szóbeli feleletben is tanúbizonyságot tesznek.
Zeneismeret, Hangszeres és Vokális tanszakon a beszámoltatás rendje A tagozaton:
A havi tanult tananyag tanórán való előadása.
Évenként egy nyilvános tanszaki koncert szervezése és év végi vizsga lebonyolítása, mely 3
tagú bizottság előtt zajlik.
Hangszeres és Vokális tanszakon a beszámoltatás rendje B tagozaton:
A havi tanult tananyag tanórán való előadása.
Félévkor és év végén 3 tagú vizsgabizottság jelenlétében vizsga az adott évfolyam anyagának
megfelelően.
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I.17. Az otthoni, napközis, tanulószobai, online felkészüléshez előírt írásbeli
és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
I.17.1. Az otthoni, napközis, tanulószobai, online felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli
feladatok meghatározásának elvei és korlátai az általános iskolában
Az alsó tagozaton lényegesnek tartjuk, hogy az otthoni felkészülés az iskolában megszerzett
ismeretek elmélyítését szolgálja.
A házi feladatok mennyisége az életkori sajátosságoknak megfelelően 1-2. évfolyamon
maximum 1 óra alatt, 3-4. évfolyamon 1,5 óra alatt elvégezhető legyen, ügyelve a szóbeli és
írásbeli feladatok megfelelő arányára.
A tanulási sorrend helyes megállapításához a pedagógusok nyújtanak segítséget a diákoknak
a tanítási órákon, illetve szülőknek a szülői értekezleteken, fogadó órákon. Mindezen kívül a
napközis tanulóknak a napközis nevelők nyújtanak segítséget a tanulás módjának,
elsajátításában, valamint a házi feladatok megfelelő minőségű elvégzésében.
A délelőtt tanító pedagógusok folyamatosan konzultálnak a napközis nevelőkkel a tanulók
optimális testi-lelki-értelmi fejlődése érdekében.
Napközi szerepe:
Célja: szervezett keretek között biztosítja a felkészülést.
kulturális-, sport-, játék-, kézműves foglalkozás
Tevékenységek: írásbeli és szóbeli házi feladatok elkészítése, szabad játék, sport, kézműves
tevékenység, kulturális tevékenység.
Módszerek: egyéni, csoportos tanulás, differenciálás, tanulási módszerek és technikák
elsajátítása.
Tanulószoba szerepe:
Célja: szervezett keretek között a tanulási tevékenység biztosítása.
Tevékenységek: írásbeli és szóbeli házi feladatok elkészítése, testmozgás
Módszerek: egyéni, csoportos tanulás.
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A feladatok célja:
-

A tanítási órán tanultak gyakoroltatása,

-

Rögzítés,

-

Elmélyítés,

-

Készségek fejlesztése, ismeretek alkalmazása.

Szóbeli (házi) feladatok meghatározásának elvei:
-

Az ismeretek elsajátítása és alkalmazása szempontjából szükséges, és a tanulók
felkészültségének, életkorának megfelelő tevékenységgel egészítse ki az órán végzett
munkát.

-

Ismeretek megszilárdítása, elmélyítése, szavak tanulása.

-

Memória fejlesztése.

-

Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése.

Szóbeli (házi) feladtok korlátai:
-

egy óra anyaga tartalma a következő órára,

-

verstanulásra a vers hosszától függően 1-2 hét,

-

házi olvasmányok feldolgozása részekre osztva 2-3-4-5 hét,

-

feldolgozatlan tananyagot a házi olvasmányok kivételével ne tartalmazzon.

-

figyelembe kell venni a gyermek életkori sajátosságait,

-

figyelembe kell venni az adott gyermek/osztály képességeit.

Írásbeli (házi) feladatok meghatározásának elvei:
-

egységben legyen a tanórai munkával,

-

változatos legyen,

-

életkornak megfelelő legyen,

-

önállóan elvégezhető legyen,

-

begyakorlásra alkalmas legyen.

Írásbeli (házi) feladtok korlátai:
-

napköziben/tanulószobában teljes mértékben elvégezhető legyen,
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-

hétvégén - rövid időtartamban (pénteken) elvégezhető legyen, esetleg nélkülözhető,

-

tanítási szünetekre kötelező házi feladat ne legyen, kutatómunka, szorgalmi feladat, házi
olvasmány adható.

-

feldolgozatlan tananyagot ne tartalmazzon.

Online felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli/gyakorlati feladatok meghatározásának
elvei és korlátai:
-

akkor teljesíthető online oktatás, ha a megfelelő technikai eszközök rendelkezésre
állnak mind a tanár, mind a tanuló részéről.

-

Az eszközöket az iskola – meglévő kapacitásáig – biztosíthatja.

-

A személyiségi jogok védelmében az online feladatok iskolai tárolásáról a szülőtől
nyilatkozatot kell kérni. Ennek a nyilatkozatnak a birtokában lehet az visszaküldött
feladatmegoldásokat az iskolai szerveren tárolni, ill. az arra kijelölt online módon.

-

A gyakorlati órák tartására szintén szülői nyilatkozatban kell engedélyt kérni, akkor is,
ha képi megjelenítés nincs, csak hanganyaggal dolgoznak.

-

Az online gyakorlati órákat nem lehet kötelezővé tenni.

I.17.2. Az otthoni, napközis, tanulószobai, online felkészüléshez előírt írásbeli
és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai a
kórusiskolában, művészeti iskolában

Otthoni feladatok meghatározásának elvei és korlátai:
-

hangszeres képzésben: a tanórán elsajátított technikák gyakorlása, készséggé fejlesztése
a mindennapos gyakorlások folyamán, ha adott a hangszer, saját vagy zeneiskolából
biztosított

-

Ha nem adott a hangszer, akkor kellő mennyiségű gyakorlási idő biztosítása az iskolai
hangszeren (általában: hárfa, orgona, ütő hangszerek)

online felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli/gyakorlati feladatok megatározásának elvei és
korlátai:
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-

akkor teljesíthető online oktatás, ha a technikai eszközök rendelkezésre állnak mind a
tanár, mind a tanuló részéről. Az eszközöket az iskola – meglévő kapacitásáig –
biztosíthatja.

-

A személyiségi jogok védelmében az online feladatok iskolai tárolásáról a szülőtől
nyilatkozatot kell kérni. Ennek a nyilatkozatnak a birtokában lehet az visszaküldött
feladatmegoldásokat az iskolai szerveren tárolni, ill. az arra kijelölt online módon. A
gyakorlati órák tartására szintén szülői nyilatkozatban kell engedélyt kérni, akkor is, ha
képi megjelenítés nincs, csak hanganyaggal dolgoznak. Az online gyakorlati órákat nem
lehet kötelezővé tenni.

I.18. A magasabb évfolyamba lépés feltételei
I.18.1. Magasabb évfolyamba lépés feltételei az általános iskolában
-

A tanuló teljesítse az az adott évfolyam minden tantárgyának a továbbhaladáshoz
szükséges követelményeit legalább elégséges szinten.

-

A követelmények teljesítését, vagy annak elmaradását az évközi érdemjegyek, szöveges
minősítések alapján év végén szövegesen vagy érdemjeggyel minősítjük.

-

A követelmények teljesítését érdemjeggyel az elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles
(5) osztályzatok valamelyike fejezi ki.

-

A követelmények nem teljesítését érdemjeggyel az elégtelen (1) osztályzat fejezi ki.

-

A követelmények teljesítését szöveges értékeléssel megfelelően teljesített, jól teljesített,
kiválóan teljesített kifejezések valamelyike fejezi ki.

-

A tanuló 250 órát meghaladó hiányzása esetén tantestületi döntés alapján osztályozó
vizsgát tehet. Annak eredményes elvégzése után a tanuló magasabb évfolyamba léphet.

-

Ha a tanuló egészségügyi okokból a tantárgyak egy részének tanulása alól felmentést
kapott, azokból a tantárgyakból a tantervi követelményeket nem kell teljesítenie.

-

Amennyiben a tanuló tanév végén max. 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,
javítóvizsgát tehet.
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-

2. évfolyamtól, érdemjegyes minősítés esetén a továbbhaladás feltétele az évközi jegyek
minimum 1,75-ös, vagy afeletti átlaga.

I.18.2. Magasabb évfolyamba lépés feltételei a művészeti iskolában
Felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki az évfolyamára megállapított tantervi
követelményeknek eleget tett, arról bizonyítványt kapott, és tanulmányait folytatni kívánja.
Tanszakváltás, felmentés vagy más ok miatt a tanuló főtárgyi és kötelező tárgyi osztályba
sorolása eltérhet egymástól. Ebben az esetben az osztálybesorolásnál a főtárgyi osztályt vesszük
figyelembe.
Nem osztályozható a tanuló, ha egy adott tárgy óráiról a tanítási órák 30 %-ánál többet
hiányzik, s ha az igazolatlan óráinak száma meghaladja az igazoltak számát. Az alapfokú
évfolyamok elvégzését követően a továbbképző osztályokba való átlépés feltétele a művészeti
alapvizsga letétele.

I.19. Kórusiskolai feladatokban, szolgálatokon és művészeti, próbákon,
előadásokon való részvétel részletes szabályai tanítási napokon 8:00-16:00
óra között; valamint egyházi ünnepeken
20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet 27. § 5. ba), bb). Ha az általános iskolában a Nat
Művészetek műveltségi területen vagy az annak megfelelő tantárgy keretei között emelt szintű
oktatás folyik, továbbá ha a szakközépiskola vagy a szakgimnázium művészeti szakmai
vizsgára készít fel, az iskola, valamint az alapfokú művészeti iskola pedagógiai programja
előírhatja, hogy a tanuló a kötelező tanórai foglalkozások keretében tanítási napokon nyolc és
tizenhat óra között köteles részt venni művészeti próbákon és előadásokon. Az alapfokú
művészeti iskola e feladatkörében a tanulók közismereti iskolai feladatait figyelembe véve
határozhatja meg a kötelező részvételt a művészeti próbákon és előadásokon.
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I.20. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális
hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért alapvetően az intézmény
vezetője felel.
Kötelezettségeit a 2011. évi CXC. köznevelési törvény határozza meg

A

gyermek-

és

ifjúságvédelem

szorosan

kapcsolódik

az

iskolánk

pedagógiai

tevékenységéhez. A Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Tv. Módosítása a 2002. évi
IX. és a 2011. évi CXC. Köznevelési Törvény átfogóan szabályozza a gyermeki jogokat.
A törvény általános szabályként a gyermeki jogok védelmét mindazok számára kötelezővé
teszi, akik gyerekek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkoznak.
A pedagógiai tevékenységgel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy minden
gyermek részére biztosítsa a fejlődéshez szükséges feltételeket és lehetőségeket képességeik,
tehetségük kibontakoztatásához. Szükséges segíteni, hogy leküzdhessék azokat a hátrányokat,
amelyek születésüknél, családi, vagyoni helyzetüknél vagy bármilyen oknál fogva fennállnak.
Tehát az iskolánk gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:


a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére,



feltárására,



megszüntetésére.

A katolikus iskola nem „elit”- képzésre törekszik.
Külön figyelmet szentel és segíti a gyengébbeket, a nehezebb körülmények között élőket.

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek, az iskola pedagógusainak a feladatai közé
tartozik, hogy vegyenek részt a tanuló fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésében.
Együtt kell működniük a polgármesteri hivatallal, az önkormányzat illetékes osztályaival:
szociális osztály, gyámhatóság, gyermekorvos, családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó,
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rendőrség, ügyészség szakembereivel a gyermekvédelemben részt vevő társadalmi szervezetek
(Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, egyházak, alapítványok) képviselőivel.
A gyermek és ifjúságvédelmi munkánkon belül az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem megelőző céljait:


Egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, bőrszíne, neme, vallása,
nemzeti- vagy etnikai hovatartozása vagy bármely ok miatt.



Minden tanuló számára biztosítanunk kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket.
Segíteni kell a család vagyoni helyzetéből fakadó hátrányok leküzdésében, valamint
képességeinek, tehetségének kibontakoztatásában.



A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek rendszeres kapcsolatot kell tartania a
szülőkkel és a családdal.



Biztosítanunk

kell,

hogy

a

tanulók

megismerjék

jogaikat,

és

véleményt

nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekben.


A tanulóink számára biztosítanunk kell, hogy nevelésük és oktatásuk biztonságos és
egészséges környezetben folyjon. Iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő,
testmozgás-lehetőségek beiktatásával harmonikusabbá kell tenni. Étkezését úgy kell
megszervezni, hogy életkorának megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz
jussanak.



A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek együtt kell működni a gyermekvédelemmel
foglalkozó más hatóságokkal, szervezetekkel annak érdekében, hogy elősegítse a
gyermek családban történő nevelkedését a veszélyeztetettség megelőzését és
megszüntetését.



A feladatok közé tartozik a szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló tevékenység.

A pedagógiai munkánkon belül elsősorban az alábbi tevékenységek alkalmasak a
gyermekvédelem céljainak megvalósítására:


Felzárkóztató foglalkozások szervezése



A beiskolázás körültekintő megszervezése



Személyes, egyéni tanácsadás szülőnek, gyereknek
164

Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vác, Konstantin tér 7.
OM : 037734



Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése



Családi életre történő nevelés, egészségügyi szűrővizsgálatok



A tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli elfoglaltságok, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok)- a szülőkkel való együttműködés



Tájékoztatás a családsegítő, gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról

A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magtartási, tanulási
nehézségekkel küszködő tanulókkal kapcsolatos feladatunk:


A tanulók megismerése, nehézségekkel küzdők felkutatása, nyilvántartása



Családlátogatások, a tanulók családi körülményeinek megismerése



Tanulmányi eredményük, magatartásuk és mulasztásuk figyelemmel kísérése



Figyelemmel kell kísérni és segíteni a tanulókat a megfelelő pályaválasztásban



Szükség esetén védő-, óvó intézkedéseket kell javasolni és közreműködni a
megvalósításban

A gyermekvédelmi feladataink a következő területre terjednek ki összefoglalóan:


Fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit



Meg kell ismerni a problémák okait



Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához (támogatásuk, anyagi segélyezésük,
társadalmi integrációjuk)



Jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szakszolgálatnak



Az iskola és a gyermekjóléti szolgálat együtt hatékonyan tudja kezelni a problémákat,
megelőzve a súlyossá válást.

A gyermekvédelmi munkánk fő feladata, hogy mind több boldog, kiegyensúlyozott, testi-lelki
harmóniában élő gyermek nőjön fel környezetünkben.
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