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Bevezetés

Iskolánk nevelőtestülete a 2003. évi LXI. Törvény, a 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet előírásinak megfelelően pedagógiai programját és helyi tantervét felülvizsgálta és módosította.

A pedagógiai program részei: 
	nevelési program

a helyi tanterv

A program figyelembe veszi:
	Zalaegerszeg város oktatási koncepcióját

az intézmény alapító okiratát 
a tanulók és a szülők jogos igényeit
a társadalmi, városi elvárásokat

A program épít:
	az iskola kialakult hagyományaira

a város oktatási intézményének együttműködésére
a város kulturális tevékenységére
a tantestület hivatástudatára, szakképzettségére.

Programunkat az iskolahasználóknak igényeit figyelembe véve alakítottuk ki. A közvélemény-kutatás eredménye szerint eddigi nevelő-oktató munkánk alapvető változtatásaira való gyors reagálás tovább erősíthetik jó kapcsolatainkat tanulóinkkal, növendékeinkkel, a szülőkkel, Zalaegerszeg város vezetésével, polgáraival.


Programunkat iskolánk növendékeinek és szüleinek, mint iskolahasználóknak az igényeit figyelembe véve alakítottuk ki. Ennek megismerését szolgálta az a közvélemény-kutatás, amelyet a növendékek és szülők körében végeztünk. Az iskolánkban folyó zenei nevelő-oktató munkával kapcsolatban elhangzott válaszok örömünkre igen jó véleményt tükröznek mind a szülők, mind a növendékek részéről. Ezek ismeretében megállapíthatjuk, hogy eddigi munkánk alapvető változtatásra nem szorul. A további tudatos intézményfejlesztés, a környezeti hatások változásaira való gyors reagálás tovább erősíthetik jó kapcsolatainkat a növendékekkel, a szülőkkel és Zalaegerszeg város vezetésével, polgáraival.













1. Iskolánk bemutatása

1.1. Jogi státusz
Az iskola neve:	 Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Székhelye: 	8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2/a.
Telefonszáma: 	92/350-961, 596-376, telefon/fax: 92/596-375.
OM azonosító:                            OM 040175
E-mail: 	paloczi@ zegzene.axalero.hu
Működési terület: 	Zalaegerszeg és környéke, Pacsa
Az iskola alapító szerve: 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Az alapítás éve: 	1953.
Az alapító okirat száma: 	135/1995.
Az iskola felügyeleti szerve: 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási jogosítvány: 	Önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv
Az intézmény szakágazati 
besorolása: 	1613 Alapfokú művészetoktatás
Alaptevékenysége: 	161310 Alapfokú zeneoktatás
	161320 Alapfokú egyéb művészetoktatás
Iskolarendszerű oktatás, amelynek célja a néptánc oktatás, a tanulók mozgáskultúrájának fejlesztése, néptánc műveltségük megalapozása és népzenei képességek, készségek fejlesztése. 
165900 Oktatás kiegészítő egyéb szolgáltatás (térítési díj, tandíj, hangszer karbantartási díj)
191622 Komolyzenei hangverseny
Szakfeladat száma: 	801-31-3
Évfolyamok száma: 	12 évfolyam










1.2 Feladatellátást szolgáló vagyon
1.2.1.Ingatlan


Az épület címe: Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2/a.
Az épület helviségei: Az oktatás több helyszínen folyik: kihelyezett tagozaton: Pacsán és Zalaegerszeg két városrészében: Andráshidán és Csácsban. Hangszeres oktatás 2 általános iskolában is zajlik: Ady Endre Általános Iskolában 3 tanterem, a Liszt Ferenc Általános Iskolában 1 tanterem áll rendelkezésünkre.
A székhelyen található helyiségek:
18 hangszeres oktatásra alkalmas szaktanterem,
2 szolfézs (csoportos tárgy) oktatásra alkalmas terem, 1 hangversenyterem,
1 tanári szoba
1 igazgatói szoba,
1 igazgató-helyettesi és iskolatitkári iroda,
7 mellékhelyiség,
1 raktárhelyiség,
1 kazánház.
Az épület állaga a folyamatos karbantartásoknak köszönhetően megfelelő. A helyiségek padozata parketta, a folyosók műanyagpadlósak, a mellékhelyiségek kövezettek.

Néptánc oktatás 9 helyszínen folyik, megállapodás alapján
- Öveges József
- Eötvös József
- Petőfi Sándor
- Landorhegyi
- Dr. Pais Dezső
- Dózsa György
- Gönczi Ferenc ÁMK-ban. 
- Izsák Imre ÁMK
- Apáczai Csere János ÁMK

1.2.2. Ingóságok, tárgyi eszközeink

Szakmai tárgyi eszközök, ide tartoznak a hangszerek: 
vonós hangszerek,
fafúvós hangszerek,
rézfúvós hangszerek, 
ütős hangszerek, 
zongorák, pianínók, 
népzenei hangszerek.

Kis értékű szakmai tárgyi eszközökben ugyanez a megbontás megtalálható. 
Egyéb tárgyi eszközök: 	audiovizuális eszközök,
berendezési tárgyak,
irodatechnikai gépek,
számítógépek és tartozékai,
egyéb felszerelési és berendezési tárgyak.

1.2.3. Rövid iskolatörténet

A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mint alapfokú művészetoktatási intézményt 1953. szeptember 1-jén alapították. Jelenlegi épületében - melyet az országban elsőként kifejezetten zeneoktatás céljára építettek - 1961. decemberétől működik. A tanulói létszám jelenleg 1000 fő. A tanári létszám a zene- és néptánc tagozaton 36 fő. Az intézmény 20 éves fennállásának alkalmából vette fel a Zala megyében élő és itt verselései, dalgyűjtéssel is foglalkozó Pálóczi Horváth Ádám nevét, aki a kor hírességeinek - többek között Csokonainak és Kazinczynak - a baráti, ismeretségi köréhez tartozott. 1995. szeptemberétől a klasszikus zene és népzene oktatása mellett néptánc tanítása is folyik az intézmény keretei között. Tanévenként megújított együttműködési megállapodás alapján a Zalai Táncegyüttes Egyesület segíti a néptánc tagozat munkáját, ahol 8 néptánctanár és asszisztensek foglalkoznak az osztályokkal. Az iskola a zeneóvodai tanszaktól kezdődően - az öt éves kortól a 22 éves korig biztosítja a zenetanulás lehetőségét, szinte az összes klasszikus és népzenei hangszeren. Tanulóink az előképző, vonós, fa- és rézfúvós, ütő, zongora, ének, gitár, népzene és néptánc tanszakokon folytatják tanulmányaikat. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges növendékek korai felismerésére, számukra megemelt óraszámban folyik a hangszeres, zeneelméleti és néptánc képzés. Néptánc tagozaton a Zala Táncegyüttes utánpótlásának nevelésére nagy hangsúlyt fektetünk. Nagy figyelmet fordítunk tanulóink kamarazenei, vonós- és fúvószenekari képzésének is. Ezzel szeretnénk elérni a város zenei amatőr művészeti csoportjainak utánpótlását. Szülői, tanulói igény esetén felkészítjük őket középfokú és felsőfokú zenei tanulmányokra, ennek eredményeképp sokan szereztek zenetanári, illetve előadó művészi diplomát.
A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagja a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Országos Szövetségének.





















1.2.4. Az iskola eredményei, hagyományai

1978-tól háromévente rendezzük a Lubik Imre Országos Zeneiskolai Trombitaversenyt, melynek alkalmából átlagban 60 hangszeres versenyzőt és 200 vendéget fogadunk városunkban.
A Millenniumi rendezvénysorozat keretében 2000. tavaszától az 1. Pálóczi Napok keretén belül emlékeztünk meg névadónkról, melynek megrendezését háromévente a továbbiakban is folytatni szeretnénk.
A szlovákiai Révkomárom Művészeti Iskolájával és a szlovéniai maribori Zene- és Balettintézettel alakítottunk ki cserekapcsolatot.
2000/01-es tanévtől megyei versenyeknek, bemutatóknak (hangszeres és elméleti) házigazdái és rendezői vagyunk.
2002-től házi versenyeket szerveztünk zongora és hegedű tanszakos növendékeknek, mely versenyeket szeretnénk a többi hangszeres tanszakokra is kiszélesíteni.

Az intézményben folyó oktató-nevelő munkát a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és az 1999-ben alapított "Gyermekművészetért" alapítvány is segíti.

Az iskola több, mint 50 éves fennállása alatt számos növendéket készített fel zenei pályára: Zeneművészeti Szakközépiskolába, Zeneművészeti Főiskolára és Pedagógiai Főiskola, Egyetem ének-zene-szolfézs szakára.

A 2000/2001-es tanévben kialakult az az éves intézményi kulturális program, amelyet a program időszaka alatt szeretnénk továbbfolytatni.
	Házi növendékhangversenyek

Ünnepi növendékhangverseny
Kicsinyek hangversenye
Végzősök hangversenye
Megyei fesztiválok, versenyek
Pódium - Zeneművészeti Szakközépiskolások és Főiskolások hangversenye, azon növendékekkel, akik intézményünk tanulói voltak
Révkomáromi és maribori iskolákkal közös fellépés
Tanári hangverseny

1.2.5. A zeneiskola mellett működő Alapítvány
A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, mint alapítványi székhelyen működik a "Gyermekművészetért" alapítvány.
Az alapítvány levelezési címe: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2/a.

Céljai:
Az ifjúság tánc és zenei nevelésének, oktatásának elősegítése, zenei és tánc ismereteinek bővítése. A tehetséges és/vagy szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok zenei és tánc tanulmányainak segítése. A zeneoktatás és táncoktatás intézményi feltételeinek támogatása.
Az alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet.

1.2.6.Az iskola szerepe a település életében

Az intézmény Ifjúsági Fúvós és Ifjúsági Vonószenekara, kamarazenei együttesei, kórusa, tánccsoportjai, rendszeresen fellépnek iskolai, városi kulturális rendezvényeken.

Tanulóink az intézmény által szervezett házi és ünnepi növendékhangversenyeken, néptáncbemutatókon kívül rendszeresen részt vesznek megyei, országos versenyeken is, ahol már sok szép siker született, művészi pálya indult.
Az intézmény tanárai aktív tagjai, vezetői a Városi Szimfonikus Zenekarnak, a Hevesi Sándor Színház Zenekarának, a Városi Fúvószenekarnak és a Canterina Kamarakórusnak. Előadóként részt vesznek tanári, kamarazenei és szóló hangversenyeken, néptánc és népzenei bemutatókon.

1.2.7. Személyi feltételeink

Zenei tagozat: 42 álláshelv
36 tanári álláshely
3 adminisztratív álláshely
3 technikai álláshely
Álláshelyek hangszerenkénti lebontásban:
Zongora 	12
Hegedű 	  4
Cselló 	  1
Bőgő 		  1
Fuvola 	  2
Oboa 	 	  1
Klarinét 	  1
Fagott 	  1 
Trombita 	  2 
Gitár 		  2 
Magánének 	  1 
Népzene 	  2 
Szolfézs 	  6

Néptánc tagozat: 1 fő igazgatóhelyettes, 8 fő néptánctanár és asszisztens a Zalai Táncegyüttes Egyesület kötött együttműködési megállapodás alapján.
Órakedvezmények:


	Igazgató				18 óra				1fő
	Igazgatóhelyettes			16 óra				2 fő
Tanszakvezető			1 óra				5 fő
Szakszervezeti titkár		3 óra				1 fő
KÖT elnöke				3 óra				1 fő
KÖT tag				2 óra				2 fő
Gazdasági vezető			2 óra				1 fő
2. Kapcsolatrendszer és együttműködés

2.1.Együttműködés a város más oktatási és nevelési intézményeivel

Az intézmény kapcsolatban áll a város oktatási intézményeivel, elsősorban a zenei tagozatos iskolákkal. Ezen iskolák énekkara és az iskolánk Ifjúsági Vonószenekara több alkalommal is sikert értek el közös fellépésükkel.
Az iskolák kulturális műsorain való szereplésre növendékeiket felkészítik, tanáraink rendezvényeken hangszerjátékukkal közreműködnek.
A kollégák vetélkedőkön, versenyeken zsűriként is feladatot vállalnak.
A város oktatási-nevelési intézményeiben évente 3-4 alkalommal hangszerbemutatókat szervezünk ismeretterjesztő hangverseny keretében.

2.2.Kapcsolattartás. a szülőkkel

A zene- és táncoktatásban meghatározó elem a személyes kapcsolat, mint a tanár-diák, mint a tanár-diák-szülő viszonylatban. Az intézmény feladata az ezekben a kapcsolatokban esetlegesen felmerülő problémák koordinálása, gyors, lényegre törő kezelése, hiszen a szülők egyetértése, megértő támogatása nélkül elképzelhetetlen munkánk sikere, céljaink megvalósítása. Kapcsolatunk a szülőkkel nyitott, partneri, hiszen a zenei nevelés szülői háttér nélkül igen nehezen valósítható csak meg. Rendszeresen személyes kapcsolatban állunk a szülőkkel növendékeink érdekében. Tavasszal tanszaki hangversenyeket rendezünk három hónapon keresztül, ahol minden növendékünk fellép. Ez kiváló alkalom a szülőkkel való találkozásra, gondolatcserére. Havonta tartunk növendékhangversenyeket házi hangverseny keretében. Intézményünkben 2000. tavaszán alakult meg a Szülői Munkaközösség, amely munkájával segíti az oktató-nevelő munkát. A kapcsolatrendszer további erősítése céljából 2001. őszétől kezdődően évi rendszerességgel a szülők és érdeklődők számára nyílt hetet rendezünk. A gyermekek hiányzásairól jogszabályban meghatározott formában értesítjük a szülőket.
2.3. Kapcsolat az MZMSZ-szel
Az MZMSZ 1990-es megalakulásától a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagja a Szövetségnek, munkájában aktívan részt vesz, az információ kölcsönös átadása biztosított mindkét félnek.
Zala megye alapfokú művészetoktatási intézményeiből (8 intézmény) megalakult a megyei szervezet, mely évente több alkalommal is ülésezik.

2.4. Kapcsolat a megye zeneiskoláival

A megyei alapfokú művészetoktatási intézményei évente egy közös hangversenyt rendeznek, minden évben más iskola ad otthont a találkozónak. Versenyekre, találkozókra kerül sor, melyeken az intézmények képviseltetik magukat.
2001-től vonós, szolfézs, fa- és rézfúvós találkozók kerültek megrendezésre más-más helyszínen, melyeket a jövőben is szeretnénk hagyományaink közé sorolni.
Az MZMSZ-en belül működő Igazgatói Munkaközösség évente 2 alkalommal találkozik, ahol az új feladatokat, célokat határozzák meg.

2.5. Együttműködés a zeneművészeti szakközépiskolákkal

	Az alapfok elvégzése után tanulóink felvételizhetnek a zeneművészeti szakközépiskolákba. A szaktanár feladata, hogy tanítványát a képességeinek, tehetségének legmegfelelőbb iskolatípusba irányítsa. Iskolánk a szükséges információk beszerzésével, a konzultációkon való részvétel megszervezésével segíti tanulóinkat.
Szoros együttműködést alakítottunk ki a szombathelyi, győri, pécsi, veszprémi és budapesti zeneművészeti szakközépiskolákkal.

2.6.Kapcsolat a fenntartóval

Iskolánk fenntartójával, a Zalaegerszegi Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestületével, a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Közoktatási, valamint a Közgazdasági Osztállyal kiegyensúlyozott a kapcsolatunk. A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság pályázati pénzösszegek biztosításával támogatja intézményünket és az intézmény mellett működő Alapítványt. Bízunk abban, hogy a város igényeit, a szülők és gyerekek elvárásait messzemenően figyelembevevő pedagógiai programunk megvalósítását, új törekvéseinket fenntartónk továbbra is odafigyelő támogatásával segíti és biztosítja.

2.7. Testvériskoláink

A szlovákiai Révkomárommal hat éve ápoljuk kapcsolatunkat. Közös hangversenyeken, szakmai konzultációkon minden évben 1-1 alkalommal találkozunk. Ezeknek a rendezvényeknek mindkét iskola a házigazdája és' szervezője.
A szlovéniai Maribori Művészeti Iskolával 2001 tavaszán tanári tapasztalatcserével vette kezdetét a két iskola közötti együttműködés. Pályázati pénz támogatással megrendezésre került a tanulók, zenetanárok kölcsönös csere hangversenye.

2.8. Média

A helyi médiával /TV, rádió, újságok! az utóbbi években kialakított kapcsolataink jók, partneri viszony alakult ki köztünk. Rendszeresen beszámolnak az intézmény rendezvényeiről, terveiről, tájékoztatva erről a város és megye lakosságát.
2.9. Érdekegyeztetés, érdekvédelem

Intézményünkben a Zenepedagógus Szakszervezetnek 15 tagja van. A Közalkalmazotti Tanács a törvényi előírásoknak megfelelően került megválasztásra és annak megfelelően látja el feladatát. 2000. tavaszán megalakult a Diákönkormányzat, mely minden évben egy tanítás nélküli munkanapot saját programjának megvalósítására használ fel. Munkáját összekötő tanár segíti.

2.10. Gyermek és ifjúságvédelem:

Az intézmény profiljának sajátossága, elsősorban a zenei tanszakokon, hogy 1 tanár 1 tanulóval foglalkozik a tanórákon. így az évek folyamán kialakult tanár-diák viszony a legtöbb esetben partneri viszonnyá alakul, mely tanulóink személyiségének fejlődését pedagógiai - nevelési szempontból meghatározza. Ezáltal tanulóink bizonyos kontroll alatt vannak a szülői házon kívül is. Ezért az intézmény tanárai a tanulók problémáira érzékenyek, azok felszínre kerülnek, az intézményvezetés, vagy legtöbb esetben a szülők bevonásával megoldást nyernek. A "veszélyhelyzetek" elkerülése, esetleges megoldása továbbra is fontos tantestületi feladat, amelyekre a csoportos osztályfoglalkozásokon is oda kell figyelni.




ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

3. Az intézmény oktatási és nevelési alapelvei

A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei

	A komplexitás elve: a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszihológiai és társadalmi törvényszerűségekkel kell számolni.
	A nevelésben a pedagógus és a tanítvány egyenrangú fél.

Lényeges a nevelési hatások összehangolása.
Mindig figyelembe kell venni a gyermekek életkori sajátosságait.
Biztosítani kell az elmélet és a gyakorlat összhangját.
Fontos a pedagógus személyes példaadása.
A nevelés a közösség részvételével zajlik. Fontos az önkormányzó képesség fokozatos kibontakoztatása.
A nevelőnek támaszkodnia kell az iskolán kívüli megszerzett tapasztalatokra, ismeretekre is.
Szükséges a tanítvány személyisége iránti bizalom, tisztelet, megértés.
Fontos az igényesség, határozott követelmények felállítása, a lehetőség biztosítása a személyiség kibontakoztatására.

Követelmények a nevelőkkel szemben

	Kiegyensúlyozottság, igazságérzet, türelem.

A nevelési folyamat szervezésének, irányításának képessége.
Alapos tájékozottság a szakmában, illetve a tanuló környezetében.
A gyermek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása.
Törekvés a nevelőtestület tevékenységének egységességére.

Pedagógusi attitűdök:

Egyes gyermekek megismerése, fejlesztése nem képzelhető el anélkül, hogy ne legyen bensőséges és egyúttal optimális távolságot tartó kapcsolat felnőtt és gyermek között.

Pontosan határozzuk meg az általunk elvártakat. A pedagógus elfogadó, barátságos, de egyben követelő is legyen: „Követelek tőled, mert szeretlek”. A hibázásban benne rejlik a javítás lehetősége, a tágabb értelemben vett tanulás. Ha így viszonyulunk tanulóinkhoz, kutatásaikat, véleménynyilvánításaikat, érdeklődésüket tápláljuk.

A gyermek tanuláshoz való viszonyának alakulása az iskolába lépés percétől a gyereket tanító pedagógus kezében van. A tanító felelőssége e kérdésben tagadhatatlan. A gyermek ugyanis nembeli sajátosságából következően világra nyitott lény, kész a befogadásra, jóra jóval válaszol. „Simogatásra simogatással felel, jókedvre jókedvvel, tevékenységre tevékenységgel. A tapasztalás megmarad, s ha félelemkeltéssel nem akadályozzák, kíváncsi, kereső, aktív, kreatív viselkedéssé válik, s további fejlesztési személyiségét.” – írja Mérei Ferenc.

Ha a pedagógiai „ráhatás” következtében a gyermek iskolához való érzelmi viszonya kedvezőtlenül alakul, rendkívül nehézzé válik a tanárnak a tanítás, a tanulónak a tanulás. Ha ez a helyzet évekig fönnáll, ha az ismeretszerzés nem jelent szellemi élményt, a világ örömteli felfedezését, ha a kényszerek és a jegyfétis hálójával akarjuk megfogni tanítványainkat, ha az iskolát –csupa jó szándéktól vezetve – a szorongás intézményesített helyszínévé tesszük, a gyermek kíváncsisága elapad, érdeklődése más irányba fordul, a sikereket máshol keresi, szellemi energiái kihasználatlanul maradnak.

A művészeti iskola nevelési céljai

	Az egyéni képességek, készségek kibontakoztatása mellett a közösség iránti felelősség, a toleráns, megértő attitűd fejlesztése.

Nevelés a tárgyi tudás, a tanulás tiszteletére, a személyiség elfogadására erényeivel és hibáival együtt
Felelős, cselekvő, honszerető állampolgári minta bemutatása.
Felkészítés az információs társadalom elvárásaira, az önművelés (élethosszig tartó tanulás) képességének és igényének kialakítása.

Eszközök, eljárások az iskola nevelési-oktatási céljainak eléréséhez:

	felkészítés versenyekre, felvételire

tanórán kívüli foglalkozások megszervezése
táborok
zenekarok, kórus, táncegyüttes foglalkozásai




4.Célok és a feladatok a személyiség és a közösség fejlesztése terén

4.1. Személyiségfejlesztés

Iskolánkban egyéni vagy szülői motiváció alapján jelentkeznek a gyerekek, ami azért lényeges, mert a művészetre nyitott, fogékony tanulóink rendszerint szívesen és örömmel fogadják be a tananyagot, és az elsajátítás folyamata is könnyebb.
Tapasztalataink szerint 
Beilleszkedési nehézségekkel nem kell megküzdeniük a tanulóknak, ami a nyugodt, harmonikus tanórai légkörnek, az egyéni képesség pedagógiai elfogadásának, a segítő tanári hozzáállásának, a gyakori rendezvényeknek köszönhető.
Tanulási kudarc a képzés tematikája alapján nem jellemző. Fontos kiemelni, hogy az alapfokú művészetoktatás zenei és néptánc ágán határozottan megfigyelhető az a jelenség, hogy tanulóink tanulmányilag kimutathatóan jó teljesítményekre képesek. A jelenség hátterében a művészetek érzelmi és értelmi intelligenciára való hatása áll. Hazai és nemzetközi agykutatások bizonyítják, hogy a zeneművészet fejlesztő hatással van a gondolkodásra. A problémaérzékenység, a fantázia, a kifejezőképesség, a lényeglátás kifinomulhat és hozzájárul a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez. Oktatásunk segíthet a tanulási kudarcok kezelésében.
A szociális hátrányok enyhítésében nagy szerepet tulajdonítunk annak, hogy minden gyermek számára egyenlő, jó feltételeket, jó hangszereket, felszereléseket, személyi feltételeket biztosítunk, ugyanis ezek megléte a legfontosabb ahhoz, hogy a pedagógiai program eredményesen megvalósuljon.

4.2. A közösségfejlesztés 

A zenekarok, kórus, kamarazenei és tánc együttesek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók csoportos foglalkozás keretein belül felismerjék a közösség erejét, segítik kialakítani és fejlődni az alkalmazkodó képességet, a kommunikációt. Növendékeink felelősnek érzik magukat társaik sikeréért is, az empátia képesség, a segítőkészség elmélyülhet.
A tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejlődik az együttgondolkodás élménye. A hibák megbeszélése, a bírálat, a jó megoldások megerősítése hozzájárul a reális énkép kialakulásához, az értékítélet objektivitásához.

Táborozások, turnék vezetése

Zenei tagozat:
Nyári szünetben, önkéntes jelentkezés alapján, nem a kötelező tantervi tananyag elsajátításához kapcsolódóan táborokat szervezünk, melyek anyagi támogatását a résztvevők anyagi hozzájárulása mellett a "Gyermekművészetért" Alapítvány és pályázatok útján elnyert pénzösszegből kívánjuk fedezni. 

Néptánc tagozat:
A Zalai Táncegyüttes Egyesülete szervezésében és finanszírozásával kirándulásokon és táborokban vehetnek részt a növendékek.
A néptánc oktatás mellett a gyerekek megismerkedhetnek különböző népi kismesterségekkel - fazekasság, fafaragás, gyertyamártás, szövés, bőrözés, kötélverés -, szakemberek által vezetett kézműves foglalkozásokon batikolás, nemezelés, gyöngyfűzés - vehetnek részt.
A környékre vezető kirándulások alkalmával megismerkednek a hely történetével, nevezetességeivel. Esténként népzenei, néprajzi előadásokon, táncházakban szórakoznak a gyerekek.



5. Az iskola működése

5.1. Általános munkarend, iskola működésének tanrendje:
Az intézmény hétköznapokon - hétfőtől péntekig - 8.oo-20.oo-ig tart nyitva.
	Hétvégén csak rendkívüli esetben vesszük igénybe a tanulók idejét fesztivál, illetve művészeti bemutató, versenyre, továbbtanulásra felkészítés I
A tanév időbeosztása minden esetben az oktatási miniszter által kiadott rendelkezést követi.

Az éves munkaterv tartalmazza a tanítási szüneteket, az intézmény tervezhető összes évi programját. Mindezek egyeztetések alapján igazodnak az általános iskola munkarendjéhez is.

A művészeti iskola jellegénél fogva "délutáni", ahol a tankötelezettség nem teljesíthető A szerencsésebb órabeosztás a hétfő-csütörtök, vagy a keddpéntek párosítás. Jó, ha a hangszeres és az elméleti órák beosztása közel van egymáshoz. Néhány esetben a növendékek, a tanárok időbeosztása miatt az ideális párosítás másként történik.
Az intézmény este 20.00 óráig biztosítja termeit az órák megtartására. Ennél későbbi időpontban csak rendezvény, vagy rendkívüli esetben lehet igénybe venni a termeket. A növendékhangversenyekre általában 17 vagy 18 órakor kerül sor.

Az iskola szerkezete, irányítási rendszere

A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó szerv.

Igazgató


Igazgatóhelyettes				Néptánc ig.h.			Gazdasági vezető

- tanszakvezető, iskolatitkár		-tanszakvezető			
hangszeres és				néptánctanárok,			könyvelő
elmélet tanárok				oktatók				pénztáros
						asszisztensek			fűtő
hivatalsegéd

Az igazgató, az igazgatóhelyettes, a tanszakvezetők, a tanárok és a nem pedagógus alkalmazottak munkájukat munkaköri leírás alapján végzik, melyek a Szervezeti és Működési szabályzat mellékleteit képezik.

5.2.Ellenőrzés, felügyelet

A belső ellenőrzést az igazgató irányítja. Ennek formái:

	Óralátogatás
	Részvétel a hangversenyeken, meghallgatásokon, beszámolókon, tanszaki előjátszásokon, lehetőség szerint megyei, regionális, országos versenyeken is.
	A munkavégzés rendjének és zavartalanságának ellenőrzése.


Az igazgató megosztja az ellenőrzési feladatokat az igazgatóhelyettesei, bevonja a tanszakvezetőket. Az iskolatitkár ellenőrzése az igazgatóhelyettes feladata, a hivatalsegédekét a gazdasági vezető végzi.

A szakmai felügyeletet első fokon a tanszakvezetők feladata Az igazgató és igazgatóhelyettes szakmai ellenőrző tevékenysége saját szakán túl elsősorban pedagógiai és általános zenei jellegű.
A tanszakvezetők feladata a kezdő kollégák beilleszkedésének a segítése.

Az ellenőrzés tevékenységének konkretizálását Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A munka a mindenkori éves munkaterv alapján folyik, melynek ritmusát mindig igazítjuk a közismereti iskolák, a városi és országos intézmények és szervezetek bennünket érintő rendezvényeihez.

5.3. Tantárgyi struktúra, a képzés teljes szerkezeti, pedagógiai szakaszolása.

A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alábbi hangszeres
tanszakokon folyik képzés:
	zongora,
	rézfúvó, (trombita, kűrt, harsona)
	fafúvó (klarinét, fuvola, oboa, szaxofon, furulya),
	vonós (hegedű, gordonka, gordon)
	népzene (népi furulya, hegedű, bőgő)
	gitár,
	ütő,

Vokális tanszakon:		magánének
Elméleti tantárgyak: 		zeneóvoda, zenei előképző, szolfézs, zeneelmélet, 
zeneirodalom.
Egyéb tantárgyak:			fúvószenekar, vonószenekar, kórus, kamarazene

A néptánc tanszak tantárgyai:

Főtárgy:				népi játék, néptánc
Kötelező tantárgy:				folklórismeret, tánctörténet
Kötelezően választható tantárgyak: 	népi ének, folklórismeret,, tánctörténet, táncjelírás
Szabadon választható tantárgyak:	a tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati és elméleti tantárgyak

5.4.Pedagógiai szerkezet

	Az előkészítő szakasz (előképző, hangszeres előkészítő) feladata a művészeti képzés megkezdéséhez szükséges gyakorlati és elméleti alapok elsajátítása.


	Fejlesztő szakasz: A művészeti tanulmányokhoz szükséges adottságok kialakítása és fejlesztése.


	Felkészítés a szakirányú továbbtanulásra, az amatőr együttesekben való részvételre. Ráhangolás a művészetek szeretetére, a tárgyi ismeretek megtartására, a művészeti események, kiadványok iránti érdeklődésre.


5.5.A képzés szerkezeti felépítése:

Az iskola képzési ideje 12 év. E keretek között az oktatás zeneóvoda (az intézmény önállóan felvállalja) előképző, alap és továbbképző évfolyamokon folyik.
Képzési idő szakaszai zenei tagozaton:
	előképző

6 év alapfok
4 év továbbképző
Ezen belül a belső tagozódása:
	hosszú tanszak: 2+6+4 év 

rövid tanszak: 2+4+4 év 
Képzési idő szakaszai néptánc tagozaton:
	előképző

6 év alapfok
4 év továbbképző

5.6.A zene és táncoktatás funkciója, célja, feladata

A zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény, melyben művészetre nevelés, művészeti oktatás folyik.
Zeneoktatás céljai:
Az általános és középiskola, a család, a környezet személyiségformáló tevékenységének kiegészítése.
A tanulók zenei ízlésének, érdeklődésének, esztétikai kultúrájának megalapozása.
A tanulók zenei készségeinek, képességeinek fejlesztése, zenei műveltségük megalapozása.
A növendék felkészítése szabadidejük hasznos eltöltésére, amatőr együttesek társas zenélésre.
Az arra alkalmas, kiemelkedő képességű tanulók felkészítése a szakirányú továbbtanulásra.
Az egyetemes kultúra, az európai műveltség, nemzeti, népi hagyományok, értékek átadása, értékmegőrzés.
Tudatos zenei tevékenységre szoktatás.
A művészi megjelenítés módjainak megismertetése.
Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása.

Az intézmény feladata a zeneoktatás megvalósítása érdekében: 
Az életkori sajátosságokat figyelembe véve a zenei ismeretek megszerzésének elősegítése, a zenei műveltség meglapozása.
	A zenei képességek fejlesztése hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, előadói és manuális készség.
Zenei műszavak jelentésének megismertetése.
Főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
Zenehallgatással, értékes zeneművek tanulásával a zenei memória, fantázia, kreativitás fejlesztése
Átfogó, élményszerű kép kialakítása a zene szerkezetéről, a művek formájáról.
	Az értékes zene megszerettetése, a növendékek zenei ízlésének formálása. Igényes zene iránt fogékony, hangverseny látogató közönség nevelése.
	A hangszínek, hangzások, zenei karakterek iránti fogékonyság kifejlesztése.
	A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára,
	hatékony gyakorlásra nevelése.

Mint az előbbiekből kitűnik a zeneiskolának kettős funkciója van. Egyrészt zeneértő amatőröket nevel, másrészt zenei szakemberek nevelését vállalja fel.

A néptánc oktatás célja:

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
A táncművészeti oktatás általános célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak a táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére.

Az intézmény feladata a táncoktatás megvalósítása érdekében:

.	A nevelő-oktató tevékenység során ismerkedjenek meg a tanulók:
	A hagyományos népi játékokkal,

A három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusaival, táncrendjeivel,
A helyi hagyományok, táncok, dalkincs, népi játékok megismerése,
A mozgásanyag variációs lehetőségeivel,
A táncokhoz kapcsolódó énekekkel, zenei kíséretekkel,
A néptánc tudomány sajátos megközelítési módjával,
A folklórkutatás tárgyának, a néphagyományok helyével az egyetemes emberi kultúrában,
A társasági táncélet alkalmaival,
A színpadi táncművészet legfontosabb ágazataival és korszakaival,
Az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályájával,
	Az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművével, s ezek elemzésén keresztül a táncirodalom különböző stílusaival.



. 	Alakuljon ki a tanulókban:
	A rendszeres munka természetes igénye,

A megfelelő munkafegyelem,
A munkájuk tudatos kontrollálása,
Az általános szemléletmód, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi,
	Az esztétikai érzékre és a művészeti előadásmódra, a művészetek befogadására nyitott attitűd,
Fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.

Fejlessze a tanulók:
	Mozgáskultúráját,

Fizikai állóképességét,
Ritmusérzékét,
Hallását,
Zenéhez való alkalmazkodását,
Tér-, forma- és stílusérzékét, 
	Mozgásmemóriáját,
Koncentráló képességét,
Improvizációs készségét,
Ízlését, kritikai érzékét,
A tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzöművészet, színház) iránti érzékenységét,
Vizuális memóriáját,
A képzelőerejét.

. 	Ösztönözze a tanulót:
	A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, - A néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására,

A rendszeres múzeumlátogatásra,
A rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására,
	A televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérését
Az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények),

Tudatosítsa a tanulóban
	A tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt


Hívja fel a tanulók figyelmét:
	Az évfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra.


Tegye nyitottá:
	A tanuló személyiségét a folklór iránt.



Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
A 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 iskolájában az alapvető nevelési és oktatási tartalmak egységesen és arányosan érvényesüljenek.
A követelmény és tantervi program határozza meg azon kötelező és alapvető tartalmakat, amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják.
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 művészetoktatás követelményrendszerének értelmezése

	E dokumentum a teljesítendő, elvárható követelmények tartalmát, mélységét az egyes szakaszok végére tervezi. A követelmények az alapfok és a továbbképző évfolyam befejezésére írják elő a tanulóktól elvárható alapvető tudást, ezzel lehetőséget kíván adni a tanulók tudásának elmélyüléséhez, az egyéni fejlődési különbségek, gyorsabb vagy lassúbb tanulási tempó figyelembevételéhez.

A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően, egymásra épülően határozza meg a követelményszinteket.
A követelmények meghatározásának célja az, hogy a különböző intézményekben azonosan érvényesüljenek az elvárások. A követelmények jelzik azokat a feladatokat és feltételeket, amelyet minden alapfokú művészeti iskolának teljesítenie, biztosítania kell. 
A követelmények az egyes tanszakokon az adott szakaszokban (alapfok, továbbképző) a tanulók elérendő tudását, készségszintjét határozzák meg. A szintek eléréséhez a helyi tantervekben a rugalmasság és differenciálás elvét célszerű érvényesíteni. Természetesen a követelmények és a tananyag elválaszthatatlan egységet alkot, egymást erősítve eredményez tartós, hatékony tudást. Az ellenőrzés, értékelés folyamatának alapjait is a két szakasz végére elérendő követelmények határozzák meg. 
A követelmény és tantervi program kötelező jellege azt jelenti, hogy a különböző helyi tantervekben olyan tananyagokat, tevékenységeket kell előtérbe állítani, amelyek megalapozzák az általános és részletes követelmények. 


6. Tanulói jogviszony

6.1.A tanulói jogviszony keletkezése

Felvételi meghallgatások több lépcsős rendszerben:
	A felvételi előkészítése: növendékhangversenyek szervezése a város és városkörnyéki iskolákban, hangszer alkalmasság vizsgálata
	Felvételi: június hónapban
	Pótfelvételi: szeptemberben létszámhiány esetén.
	Néptánc tanszak: szeptemberben


Az intézményi szolgáltatásokat igénybevevők kor szerint a következő:
Zeneóvoda:		5. életévet betöltő gyermek beiratkozás után lehet növendéke a zeneiskolának. A zenei tehetség korai felismerése és gondozása, ezért az intézmény saját költségvetésének terhére felvállalja e feladatot
Előképző: 	általános iskola 1. osztályától
Hangszeres előkészítő: általános iskola 1. vagy 2. osztályától
Hangszer 1. osztály:	általános iskola 3. osztályától.
Néptánc:	általános iskola 1. osztályától
A szaktanár javaslata alapján fiatalabb kortól is az iskola növendéke lehet a tanuló Indokolt esetben első osztályos hangszeres idősebb is lehet.

22 év feletti új hallgató felvétele csak igazgatói engedéllyel lehetséges. A 22 év feletti növendékek létszáma nem haladhat ja meg az iskola összlétszámának 2 %-át. A felnőtt hallgató a törvényben meghatározott tandíj ellenében veheti igénybe az iskola szolgáltatásait.
Óraszámok és térítési díjak, illetve tandíj összefüggései, kedvezmények elvei:

Az intézmény biztosítja, hogy a tanuló családja anyagi helyzetétől függően, részben, vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól. A térítési és tandíj mértékét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Mentességben részesül, akit szaktanára javasol tanulmányi eredménye és szorgalma alapján, és szociális helyzete indokolttá teszi. Az a család, aki 3, gyermekét taníttatja az intézményben, mentességben részesülhet. A kérvényhez kereseti igazolás is szükséges. A döntést igazgató és igazgatóhelyettes hozza meg szaktanári javaslat alapján. Szülői munkaközösség véleményét is ki kell kérni.
A jogszabály heti négy foglalkozás felvételét írja elő. Heti 6 óra felett tandíjfizetési kötelezettsége van a növendéknek, melynek összege a felhasznált órák (az 1 órára jutó bekerülési költség) arányában van megállapítva.



Felvétel:

Zenei tagozatra:
A felvételi vizsgák 3 fős bizottság előtt zajlanak, mely szolfézs-zeneelmélet szakos és hangszeres tanárokból áll, akik az igazgatóhelyettes megbízásából látják el feladatukat.

Minimumkövetelmény:

A felvételiző ritmus- és dallamérzéke megfelelő, fejleszthető legyen, érezze a dallam irányt, rövid dallamokat képes legyen visszaénekelni. Hangszeres szakokra való jelentkezés esetén az iskolában jelen lévő, tan szakvezető által kijelölt tanár tesz javaslatot a gyermek hangszer tanuláshoz kellő alkalmasságára.
Felvételi meghallgatás után lehet bekerülni zenei előképzőbe, zeneóvodából zenei előképzőbe. Hangszeres tanulmányokat alkalmassági vizsga megtétele után lehet elkezdeni, melyről a tanszakvezető által megbízott tanárok döntenek. Alkalmatlanság esetén 2 szaktanár véleménye szükséges. Hangszerválasztást minden tanszakon bemutatók előzik meg az előképzős csoportok számára, a hangszeres tanszakvezető irányításával. A zenei tagozatos tanulókra a felvételi és annak követelményei szintén vonatkoznak.
A bizottság javaslattétele alapján az igazgató, igazgatóhelyettes dönt a sikeres felvételiről, elutasításról, a felvételi létszámkeret ismeretében.

Néptánc tagozatra: felvételi vizsga nincs.

Átvétel:

Átjárhatóság
Mindenek előtt Művelődési és Közoktatási Minisztérium által 1998-ban kiadott „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” tanévvégi követelményeihez való igazodást jelenti.

Más zeneiskolából érvényes bizonyítvány alapján felvesszük (átjárhatóság biztosítása).
Magántanártól jövő növendék esetén előzetes meghallgatást szaktanárok végzik a tanszakvezetők irányításával, akik javaslata alapján kerül osztálybesorolásba.
Az igazgató engedélyével a zeneiskola hét évfolyamára megállapított tanulmányi követelményét egy tanévben vagy annál rövidebb idő alatt is teljesítheti a tanuló.
Az intézmény biztosítja, hogy a tanuló családja anyagi helyzetétől függően, részben, vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól.

Néptánc oktatásnál, ha a tanuló már táncolt valamely intézményben (pl. szakköri foglalkozás keretében), különbözeti vizsgát tesz, s tudásának megfelelően sorolják be.







6.2.Tanulói jogviszony megszűnése

A tanulói jogviszony normális esetben az alapfok vagy a továbbképző elvégzése után szűnik meg.
Rendkívüli esetben (tanév közben) a megszűnés időpontja a tanuló vagy kiskorú növendék esetén szülője nyilatkozata.
A tanulói jogviszonyra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Házirend és az SZMSZ tartalmazza (pl. súlyos fegyelmi vétség).



6.3. Tehetséggondozás
A Pálóczi Horváth Ádám Zene- és Művészeti Iskola nagy figyelemben részesíti tehetséges növendékeit. Jó minőségű hangszer biztosítása mellett gyakori szerepeltetés, fellépés megszervezése fontos feladata.
Magasabb heti óraszámban fejleszteni tovább a képességeket (lásd: "B" tagozat)

6.4. ,,B" tagozat

Alapfok 2. osztályától lehetséges a "B" tagozat felvétele kiemelt tehetségű, szorgalmas növendék esetén.
(Zenei pályára készülő növendék esetén legkésőbb általános iskola 7. osztályában.)
Főtárgy tanár javaslatára a tanszakon tanító tanárok döntenek meghallgatás során, az igazgatóság a döntést jóváhagyja.
A "B" tagozaton való maradásról minden tanév félévi és év végi vizsgáin döntést hoz a bizottság.
„B” tagozat heti óraszáma, ideje:	2x45 perc

6.5. Két tanszakosság

A két tanszakosság felvételéről a két tanszak tanára tesz javaslatot az igazgatónak, aki a döntést meghozza, ha a növendék képességei indokolttá teszi. Az első hangszerből legalább 3 évet teljesíteni kell a növendéknek. (Kivétel a művészeti pályára felvételiző, kinek kötelező a zongoratanulás felvétele)
Teljesítmény romlása esetén csak 1 tanszakon tanulás engedélyezett.

6.6. Tanárválasztás, tanárváltás

Tanárválasztás szülői kérés alapján a hangszertanulás megkezdése előtt lehet. Az intézmény a kérvényeknek eleget tesz, Iehetőségek keretein belül.


Tanárváltás a tanulói jogviszony megléte alatt 1 alkalommal lehetséges, igazgatói engedély alapján.

6.7. Felkészítés zeneművészeti szakközépiskolai tanulásra.

A zenei pályára készülő jó adottságú, képességű növendék esetén a lehető legkorábban "B" tagozatos hangszeresnek és "B" tagozatos szolfézsosnak kell lennie, ha nem zongorista, akkor kötelező zongorára kell járnia, kamarazenére, vagy zenekarra.
A meghallgatások, előfelvételik, felvételi anyagi költségeit (tanár és diák útiköltsége) az iskola nem vállalja fel, így ezek a szülőt terhelik.



6.8. Versenyeken, találkozókon való részvétel

Megyei, országos találkozókra, versenyekre (hangszer, elméleti, néptánc) tanári jelöléssel, tanszaki kiválasztás alapján lehet eljutni. A felmerülő költségek az iskolát terhelik. Díjazás esetén városi, intézményi elismerésben részesül a felkészítő, közreműködő tanár. A versenyek sorát az éves munkatervben szerepeltetni kell.

6.9. Élet- és munkarend az iskolában
a.	A tanév beosztása
	A tanév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart

A tanév rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik
Ha a kötelezően előírt tanítási órák száma nem teljesíthető, a tanév a tavaszi szünet terhére vagy legkésőbb június 20-ig meghosszabbítható.
Kötelezően előírt óraszám: főtárgy, szolfézs, zeneirodalom, fúvószenekar, kamarakórus évi 66 óra, zongora kötelező, választható kamarazene, korrepetíció évi 33 óra.
A tanévnek a szorgalmi időn túli meghosszabbításáról a felettes szerveknek jelentést kell tenni.
	Rendszeres tantestületi értekezletek:
	tanévkezdés előtt közvetlenül: alakuló értekezlet

az első félév befejezése előtt: osztályozó értekezlet
a II. félév első hónapjában: tantestületi értekezlet
tanévzáró ünnepély előtt: osztályozó értekezlet
tanévzáró és beiratkozás után: tantestületi értekezlet
b.	A tanítás rendje
	A tanítás helye a zeneiskola épületének valamint a telephelyek épületeinek tantermei, illetve más, a zeneoktatás céljaira megfelelő tantermek. 
	A tanítás 8 órától 20 óráig tarthat.

A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek iskolájuk tanítási óráival.
Az egyéni órákat lehetőleg a kötelező tárgyakhoz kapcsolódva kell beosztani.. Törekedni kell arra, hogy a tanulók órái hetenként 2-3 napra legyenek beosztva.
A tanulók a zeneiskolában óráik megkezdése előtt 5-10 perccel előbb jelenhetnek meg, majd az órák befejezése után hagyják el a zeneiskolát (kivéve a vidékről bejáró tanulókat).
A csoportos órák között 15 perces szünetet lehet tartani.
A hangszeres órákat szünetek közbeiktatása nélkül is be lehet osztani.
	A középiskolás tanulók esetében a hangszeres órákat össze lehet vonni „dupla” (60 perces) órává.

A „B” tagozatosok óráit nem lehet összevonni.
	A tanítási órák hétfőtől péntekig szervezhetők. Indokolt esetben szombaton is.

A csoportos órák időtartama 45 perc, a hangszeres óráké „A” tagozaton 30 perc, „B” tagozaton 45 perc, hetenként kétszer. A korrepetíciós foglalkozások ideje 10-15-20 perc (tanszakoktól, évfolyamoktól és tagozatoktól függően), hetenként egyszer.
Az órarendi órákon kívül tanítási órának számít, ezért a főtárgyi naplóban jelölni kell:	tanszaki meghallgatások
tanévvégi beszámolók (vizsgák)
szereplések
közös órák
	A megtartott főtárgyi és kötelező órákat a rendszeresített naplókban vezetni kell. A tanulók tájékoztató füzetének az órákat és az annak számító foglalkozásokat a naplókkal egyezőleg tükröznie kell.

A tájékoztató füzetek napra készen tükrözik a tanulók főtárgyi és kötelező óráinak időpontját.
Az ideiglenes óracseréket az igazgatónál előre be kell jelenteni.
Az órarendben történt változásokat három napon belül jelenteni kell.
	A szorgalmi időben a szünetek időtartamát az oktatási miniszter által kiadott közlemény tartalmazza.

c.	A csoportok létszáma
	A csoportok létszáma 15-20 fő lehet.

A 8 fő alá csökkent csoportokat azonos évfolyamokon össze kell vonni.
Kivételes esetben az 5 főnél kisebb létszámú szomszédos évfolyamú csoportokat össze lehet vonni.
A 15 fő feletti évfolyamokat bontani kell




7. Az iskola vizsgarendszere

7.1. Beszámoltatás

Számonkérés formái főtárgyból
	félévi meghallgatás

tanszaki előjátszás szülők előtt 
év végi vizsga

Szolfézsból: félévkor és év végén írásbeli dolgozat és szóbeli számonkérés keretében történik.

A tanulók félévkor és év végén zártkörű vizsgákon adnak számot tudásukról.

Bizottság elnöke szakos tanár közreműködésével ellenőrzi a tényleges évfolyam anyagának, szintjének való megfelelést.

7.2. A felsőbb osztályba lépés kritériumai

A tantervben előírt minimum követelmények elsajátítása a vizsgabizottság javaslata alapján /anyagminimum, zenei és technikai képességek figyelembe vételével/.

7.3. Osztályfolytatás kritériumai

Zenei tanulmányai alatt 2 alkalommal folytathatja osztályát a növendék.
Az osztályfolytatásról szóló dokumentumot a szaktanár a szülővel aláíratja, az igazgató engedélyezi.

7.4. Alapvizsga, záróvizsga
A zene művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei

1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.
A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.
Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet - zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak.
Vizsgabizottság: 3 tanár + az intézmény igazgatója (minimum 2 fő szakos tanár legyen) A vizsga időpontjáról a szülőket értesíteni kell, de maga a vizsga zártkörű. A gyermekek ruházata az alkalomhoz illő legyen. A vizsgára egyesével jönnek be a tanulók. A gyermeknek biztosítania kell a saját vagy kölcsön hangszerét, illetve az intézménynek a kísérő hangszert és/vagy zongorát. A vizsgadarabok sorrendje: - skála – ujjgyakorlat – etűd - előadási darabok korszakokként - kamaradarabok. Szolfézsból: írásbeli és szóbeli vizsga.
3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható.
4. Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga.

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott.
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.






A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat szolfézs írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer, magánének főtanszak („A” és „B” tagozat): - Szolfézs 
Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.
2./a. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): - Szolfézs és/vagy zenetörténet-zeneirodalom 
A szóbeli vizsga időtartama 10-20 perc.
2./b. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer és magánének főtanszak („B” tagozat): - Szolfézs és/vagy zenetörténet-zeneirodalom és/vagy zeneelmélet
A szóbeli vizsga időtartama 10-20 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer és magánének főtanszak („A” és „B” tagozat): - Főtárgy
A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc.
Hangszer és magánének tanszak („B” tagozat): - zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően)
A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc.








A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán a kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A” tagozatos főtanszakos tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat): - Szolfézs
Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.
2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer („A”és „B” tagozat): - Szolfézs és/vagy zenetörténet-zeneirodalom és/vagy zeneelmélet
A szóbeli vizsga időtartama 15-25 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat): - Főtárgy
- Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően)


(A művészeti alap és záróvizsga követelményi és értékelési része még kidolgozás alatt van.)



8. Az iskolai munka ellenőrzése és értékelési rendszere

Bár e két tevékenység tartalma és funkciója nem azonos, célszerű egységben kezelni, mivel a valóságban is szorosan összekapcsolódnak. Az ellenőrzés célja a lényeges, megbízható és érvényes információk szerzése, az értékelés pedig ezeknek az információknak a követelményekhez való viszonyítása, elemzése.
Az értékelés típusai:
	helyzetfeltáró (diagnosztikus)

formáló-segítő (formatív)
összegző, minősítő (szummatív)

A folyamatos ellenőrzés és értékelés pedagógiai célját csak akkor éri el, ha igazságos, tárgyilagos és nem utolsó sorban jóindulatú.
Iskolánk értékelési rendszere -a legfontosabb alapelvből, a gyermekközpontúságból következően - személyre szóló, fejlesztő, nyílt, rendszeres, a személyiségi jogok tiszteletben tartásával történik.
Fontos célnak tartjuk, hogy minden növendékünk lehetőségeinek optimumáig jusson hangszeres tudásban, érzelmi és értelmi fejlődésben. Egymás megértésére, elfogadására neveljük tanítványainkat. A másik fél munkájának megbecsülése, tisztelete vezérli tanárainkat is, így az oktatás jó hangulatú, eredményes.

8.1. Az ellenőrzés-értékelés célja, alapja, feltétele

Az ellenőrzés illetve értékelés célja:
	a személyiség fejlesztése

az önértékelési képesség kialakítása
Értékelésre a tanulási folyamat minden fázisában szükség van.

Az ellenőrzés vagy értékelés alapja:
	A tantárgyi programokban megfogalmazott követelmény


Az ellenőrzés. illetve értékelés feltétele:
	A tantárgyi követelmények alapos ismerete

A tantárgyi követelmények jó körülhatárolása
A tantárgyi követelmények közzététele a gyerekek és a szülők körében
A gyerekek személyiségének ismerete.

Ellenőrzés formái:

	Főtárgy: közvetlenül az órán, a félévi és év végi beszámolókon, hangversenyeken
	Elméleti: felelet, írásbeli beszámoló


8.2. Az értékelés alapelvei

Folyamatosan odafigyelünk, hogy iskolánkban az értékelés legyen:
	Folyamatos, kiszámítható, tervszerű, így a tanuló számára a nem kampányszerű ellenőrzés természetessé válik, így elkerülhető a feszült légkör.
	Sokoldalú, ne csak a tantárgyi tudást, hanem a fejlődést, az ismeretek megfelelő alkalmazását is értékelje. 

Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, személyiségtípusokat is. - Konkrét, tárgyszerű, objektív, tárja fel a hibák okait, adjon kiküszöbölési javaslatot. .
	Pozitív: támaszkodjék a pozitívumokra, serkentse további erőfeszítésekre a diákokat, tartsa életben az egészséges munkakedvet, kiemelt szempont az örömmel való muzsikálás.

8.3. A pedagógus munkájának ellenőrzése és értékelése
Az intézményvezető tevékenységi körébe beletartozik a szakmai, tanügy-igazgatási, személyzeti valamint a gazdasági területen végzett munka, így a pedagógusok tevékenységének ellenőrzése is.
Ennek során az adminisztrációt, a megfelelő dokumentálásokat, a pedagógus munkájának jogszabályi keretek között tartását vizsgálja.
Az ellenőrzés részben óralátogatás, részben a dokumentációk (pl. naplók) rendszeres vizsgálata.
A pedagógus szakmai munkájának ellenőrzése az igazgató, igazgató-helyettes és a tanszakvezetők feladata.
Félévkor és évvégén minden tanár beszámolót készít saját tanszaka és saját maga féléves illetve egy éves munkájáról, majd ezek és saját tapasztalatai alapján az intézményvezető az egész iskola féléves illetve éves tevékenységéről. Ez képezi a féléves illetve éves beszámoló alapját, melyet a tantestület jóváhagyása után egy példányban a fenntartónak is megküldünk.


8.4. A tanulók munkájának ellenőrzése és értékelése

Zene tagozatnál:

Pedagógiai elveinkkel összefüggésben tanáraink havonként értékelik növendékeinket. A havonkénti értékeléstől pedagógiailag indokolt esetben a tanár eltekinthet, a kiemelkedően jó, vagy rossz előmenetelre felhívva a szülő figyelmét. Az érdemjegyekről a tanuló szülőjét az ellenőrző könyv útján tájékoztatjuk. Félévkor a szaktanár dönt - a hó végi jegyek és a tanszaki beszámoló alapján - a tanuló érdemjegyéről. Indokolt esetben a félévi osztályzat egy jeggyel fel, vagy lefelé eltérhet a havi részjegyek átlagától. Év végén az érdemjegyekről - a növendék év végi vizsgája és egész évi munkája alapján - a szaktanár dönt.
Szóbeli, írásbeli dicséret, vagy elmarasztalás: szaktanári és igazgatói.
Az értékelésnél a Közoktatási Törvény 70. §. /2.1 bek-ben megfogalmazott értékelési, osztályzási skálát és típusszöveges értékelést alkalmazunk iskolánkban.
	A tanulók tudásának értékelése hangszeres tanszakokon, hangszeres előkészítőn, zenei előképzőben és kötelező zongorán

	5/jeles/, 4/jó/, 3/közepes/, 2/elégséges/, 1/elégtelen/.

	A tanuló szorgalmának értékelése:

	5 /példás/, 4 /jó/, 3/változ6/, 2 /hanyag/.

	Típus szöveges értékelése: kórus, zenekar, kamarazene és zeneirodalom tárgyakból



kiválóan megfelelt,
jól megfelelt,
megfelelt
nem felelt meg

Növendékeink szaktudását az alapfokú és továbbképzős évfolyamokon /szolfézs és főtárgyból, hangszeres előkészítőn, zenei előképzőben valamint a kötelező zongora tárgynál érdemjeggyel értékeljük. Kamarazene, zenekar és kórus tárgyak esetében az értékelés típusszöveggel történik. Növendékeink szorgalmát osztályzással értékeljük. A tanulmányi átlagba csak a szaktudás érdemjegye számítható be.
Néptánc tagozatnál:

Alapfok:
Az alapfok 1-6. évfolyamán a tanuló teljesítményét a tanítási év közben érdemjeggyel értékeljük. Félévkor és év végén osztályzattal minősítünk, melynek alapja az érdemjegyek, illetve a félévi és év végi vizsgák eredménye. A tanulók félévi és év végi vizsgái az iskolában - csoportos bemutatási formában - bizottság előtt történik.
A vizsga anyagát a csoportvezető szaktanár állítja össze. A minősítésre a szaktanár tesz javaslatot, melyről a bizottság szótöbbséggel dönt.

Az értékelés szempontjai:
technikai biztonság,
pontos kivitelezés (ritmika, dinamika, plasztika),
stílusos előadásmód,
zene és tánc összhangja,
motoros képességek (erő, ügyesség, állóképesség) fejlődése, - mozgáshatárok fejlődése.
mozgásanyag gazdagodása,
kifejezőkészség, kapcsolatteremtés fejlődése.

Az értékelés formája
Alapfok:

	Félévi beszámoló: a tanult anyag bemutatása
	Év végi bemutató: tanult anyag bemutatása (improvizáció), a tanult koreográfiák színpadi bemutatása.


8. 5. A szorgalom értékelésének elvei

A szorgalom értékelésében alapvető a növendék a tanuláshoz, gyakorláshoz való viszonya. A szorgalom értékelése havonta, félévkor és év végén történik. A félévi és az év végi értékelés összegző jellegű.
A szorgalom értékelésének szempontjai:
	Példás /5/, ha a tanuló
	A tanulmányi munkája céltudatos, törekvő, igényes. 

Felkészülése igényes, rendszeres
A tanórákon aktívan részt vesz

	Jó /4/, ha a tanuló

	Felkészülése nem teljes 

Néha ösztökélni kell
Az óráról többször késik

	Változó /3/, ha a tanuló
	Tanulmányi munkája ingadozó

Felkészülése rendszertelen
Felszerelése gyakran hiányos 
1-3 igazolatlan órája van

	Hanyag /2/, ha a tanuló
	Tanulmányi munkája lassú, szétszórt

Munkája, gyakorlása megbízhatatlan, gondatlan
Háromnál több igazolatlan órája van


_9. Jutalmazás rendszere

9.1. Év végi jutalmazás

Diákok jutalmazására meglévő pénzkeretet tanszaki javaslat alapján az igazgatóhelyettes osztja fel.
Jutalmazás szempontjai:
	Továbbtanulás

Megyei és országos versenyeken való részvétel
Iskolán kívüli szereplések
Iskolán belüli munka

9.2. Pálóczi-díj

Pálóczi Díjra olyan növendéket jelöltet a szaktanár, akit:
	több évi kimagasló teljesítményéért,

országos versenyen kimagasló teljesítményéért,
és példamutató magatartásáért
jutalmazunk.
Évente 1-1 növendék (zene és néptánc) részesül ebben a díjban. Tanszak javaslata alapján tan szakvezető terjeszti fel a díjra érdemes növendéket, Gyermekművészetért Alapítvány kuratóriuma hozza meg döntését.



10. A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke

A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a többi oktatási intézményhez hasonlóan a 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 7. számú melléklete alapján állítja össze a működéshez – pedagógiai programjának végrehajtásához – szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét.
Intézményünk az említett rendeletben meghatározott eszközök nagy részével rendelkezik, a hiányzó felszerelések beszerzése folyamatban van.



AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERVE

11. Oktatási program, tantervek


Művészeti iskolai helyi tanterv és bevezetése

A művelődési és közoktatási miniszter 27/1998. (VI.10:) MKM rendelet 3.§.(1) bekezdése és az azt módosító 32/1999. (VIII.18.) OM rendelet kimondja, hogy a művelődési és közoktatási miniszter által az alapfokú művészetoktatás terén kiadott nevelési-oktatási tervek 2001-től nem alkalmazhatók. A miniszteri rendelet ezen részének értelmezése kizárja a fokozatos bevezetést, ezért 2001. szeptember 1-jétől minden tanszakon és minden évfolyamon „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján összeállított helyi tanterv szerint történhet csak a képzés. 
Iskolánk helyi tantervként a ROMI-SULI Könyvkiadó által 1998-ban kiadott tantervet használja 2001. szeptember 1-jétől, mely a miniszteri rendeletet tartalmazza kiegészítve a részletes, évfolyamonként meghatározott, javasolt tananyaggal, továbbá a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzéket meghaladó, az optimális feladatellátást szolgáló, ajánló tárgyi feltételekkel.
11.1. ZENE
Képzési idő
a.) Rövid tanszak:	2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző
b.) Hosszú tanszak: 	2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző

Főtárgyak:
Rövid tanszakon: Oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, nagybőgő

Hosszú tanszakon: hegedű, gordonka, zongora, furulya, fuvola, trombita, gitár, ütő, ének, szaxofon


A rövid tanszakok óraterve

Oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, nagybőgő:

Tantárgy
évfolyamok









előképző
alapfok

továbbképző



1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Főtárgy
(2)
(2)
2
2
2
2
2
2
2
2
kőtelező, vagy kötelezően 
2
2
2
2
2
2
2
2
2
választható tárgy
2









választható tárgy
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Összesen
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6

Főtárgy, tanítása hangszeres és magánének tanszakon egyéni 2x30 perc elméleti és kamarazenei tanszakokon csoportos 2x45 perc.
A hangszeres előkészítő is egyéni foglalkozás 2x30 percben történik.
Furulya és népi hangszereknél nincs hangszeres előkészítő évfolyam. Kamarazenei csoportok létszáma a hangszerek összetételétől függő /2-10 fő/.26



Óraterv hosszú tanszakokon
Hegedű, gordonka, zongora, furulya, fuvola, trombita, gitár, ütő, ének, szaxofon:

Évfolyamok

Tantárgy előképző
Alapfok
Továbbképző


1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Főtárgy
(2)
(2)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Kötelező












Vagy












kötelezően
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
választható












Tárgy

























Választható
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tárgy












Összesen
2-6
2-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6

11.2.Kötelező és kötelezően választható tárgyak

Kötelező tárgy: szolfézs

	Szolfézs előképző csoportjainak létszáma 20 fővel maximált.

Kötelező szolfézs órák csoportjainak létszáma 20 fő. Ez alól kivétel a "B" tagozatos szolfézs csoportos órák.

	Zeneóvodai csoportot maximum 25 fővel indítunk, e felett csoportbontást kell alkalmazni.

A szolfézs kötelező tárgy képzési ideje 2x45 perc, "A" tagozaton a 4. évfolyam végéig, "B" tagozaton a 10. évfolyam végéig.
	A 2001/2002-es tanévtől a hangszeres tanulmányait megkezdő ének zene tagozatos általános iskolás tanuló is köteles szolfézs órákon részt venni.
	Korrepetíció: hangszeres és magánénekhez kapcsolódó foglalkozás /réz, fafúvó, vonós tanszakok/
Kötelező zongora 1x30 percben zenei pályára készülő növendéknek.

Kötelezően választható tárgyak /"A" tagozaton 5.,6 évfolyam/

Elméleti:	szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom 2x45 percben
Gyakorlati:	vonós- és fúvószenekar, kórus 2x45 percben

11.3.Választható tárgyak

Alapfok 4. évfolyamának elvégzése után az alábbi választott foglalkozásokon vehetnek részt a növendékek.

	Szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom:	2x45 percben
	Zenekar, kórus:	2x45 percben.
	Második hangszer:	2x30 percben
	Kamarazene:	2x30 percben

A tanuló a szaktanár javaslata alapján maga választja meg, mit akar tanulni, ahhoz jogszabálynak megfelelően milyen kötelező és nem kötelező tárgyakat választ. Amennyiben a tanuló nem választ, az iskola kötelezi a tanulót a jogszabályban előírt 4 foglalkozás felvételére.

11.4. Korrepetíció

A főtárgyhoz szorosan kapcsolódó, zongorakíséretes kötelező tárgy.
a.	Hangszeres előképzőben és 1. évfolyamon nincs korrepetíció
b.	Rövid tanszakon:			„A” tagozat:	2-3. évfolyam	heti 10 perc
4. évfolyam	heti 15 perc
						„B” tagozat:	2-3. évfolyam	heti 15 perc
								4. évfolyam	heti 20 perc
c.	Hosszú tanszakon:		„A” tagozat:	2-3. évfolyam	heti 10 perc
4-6. évfolyam	heti 15 perc
						„B” tagozat:	2-3. évfolyam	heti 15 perc
								4-6. évfolyam	heti 20 perc
d.	Továbbképző évfolyamokon:	„A” tagozat egységesen 20 perc
„B” tagozat egységesen 25 perc
e.	Korrepetítorok.
A korrepetítor munkájához az órákon kívül hozzátartozik a hangversenyeken, zeneművészeti szakközépiskolai és főiskolai felvételiken és elő-felvételiken és zenei versenyeken való közreműködés is.


















































12. NÉPTÁNC
Néptánc tanszak óraterve

Tantárgy

Évfolyamok

Előképző
Alapfok
Továbbképző

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Népi játék, néptánc

2

2

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Kötelezően vál. tantárgy



1

1









Folklórismeret






1

1
1
1





Tánctörténet








1
1




Táncjelírás












1

1

Szab.vál.tan.
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Összesen:

2-4

2-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6





12.1. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény


NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC


1. előképző
Tananyag és követelmény


Tananyag


Követelmény
Tánctechnika
- helyes testtartás, egyenletes járás
- izomtónus változtatásának szabályozása


Népi játékok
- fogócskák
- kiszámolók
- altatók
- vonulós játékok
- guggolós, kifordulós játékok

- ismerjen legalább 5 kiszámolót, 5 különböző típusú játékot 
Hangképzés, ritmika
- a népi játékok dallamának és ritmusának ismerete
- negyed- és nyolcadérték felismerése

- legalább 5 népdalt tudjon énekelni
- ismerje fel a negyed, nyolcad értéket, tudja azt visszaadni
Néptánc alapok
- játékokhoz fűződő lépések ismerete (galopp, szökellő, szökdelés páros és egy lábon, egyes-kettes csárdás, járás, futás)

- ismerje a tanult játékokhoz fűződő lépéseket
Táncos nyelv
- előre-hátra
- balra-jobbra
- kör- és soralakzat




2. előképző
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény
Tánctechnika
- előre-hátra
- balra-jobbra
- kör- és soralakzat

- Legyen képes a helyes testtartás és az egyenletes járás végrehajtására
Népi játékok
- fogócskák
- kiszámolók
- altatók
- vonulós játékok
- guggolós, kifordulós játékok

- ismerjen további 5 kiszámolót, 5 különböző típusú játékot 
Hangképzés, ritmika
- a népi játékok dallamának és ritmusának ismerete
- negyed- és nyolcad érték felismerése
- egyszerű ritmusképletek visszaadása (taps, dobogás)

- további 5 népdalt tudjon énekelni 
- tudjon egyszerű ritmusképletet visszaadni 
Néptánc alapok
- játékokhoz fűződő lépések ismerete (galopp, szökellő, szökdelés páros és egy lábon, egyes-kettes csárdás, járás, futás)

- ismerje a tanult játékokhoz fűződő lépéseket
Táncos nyelv
- előre-hátra
- balra-jobbra
- kör- és soralakzat




Alapfok 1. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- helyes testtartás kialakítása, egyenletes járás
- ugrások egyik lábról másikra, egyről-párosra és fordítva
- kis- és nagy ugrások
- testfordulatok helyben, járás és ugrás közben
- térdhajlítás, féltalpra emelkedés
- magabiztosan használja a különböző ugrásokat, testfordulatokat
Népi játékok
- kiszámolók
- guggolós, kifordulós játékok
- vonulós és kanyargó játékok
- fogócskák
- páros szökellők
- labdajátékok (elkapók)
- naphívogató, esőcsalogatók
- ismerjen legalább 10 népi játékot (legalább 5 típusból)
- részvétel a játékban
Hangképzés, ritmika
- negyed, nyolcad érték felismerése, visszatapsolása, dobogása
- negyed, nyolcad értékű járás
- népi gyermekjátékok dalanyaga
- ugrós-csárdás dallamok felismerése, azonosítása
- hangterjedelem bővítése
- kis hangterjedelmű dalok játék, tánc közbeni
szabad éneklése
- 10 népdal ismerete
- ismerje fel az ugrós és a csárdás dallamokat
Néptánc alapok
Dél-dunántúli táncok
- ugrós - dudálás: dőlések, járás cifrával-dobogással, sarokra ugrással
- lépések, járások, dobogások különböző ritmusra, ütemre
- térdrugózások, "höcögők", térdütögetők, cifrák, lengetők
- kirúgók, sarokfelkapók
- kanásztánc - cifrák a bot fölött
- botátugrós motívum, botátadás a láb alatt
- lassú csárdás - egyes csárdás, kettes csárdás
- tovahaladó csárdás
- ismerje a Dél-dunántúli táncok közül az ugrós, kanásztánc, lassú csárdás (pl. Somogyból) tánctípusok egyszerűbb motívumait
Táncos nyelv
- előre-hátra, balra-jobbra és rézsút irányok
- kör- soralakzat, félkör, cikk-cakk
- kicsi-nagy, gyors-lassú

- ismerje az alap és rézsútirányokat, használja azokat 
- magabiztosan mozogjon a különböző alakzatokban (kör, sor, félkör, cikk-cakk)

Alapfok 2. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag
Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- egyensúlyozó járás különböző ritmusban
- térdhajlítás-nyújtás páros és egy lábon (demi plie, releve), lábcsúsztatások
- alappozíciók (I, II, V)
- helyben forgás járással, csárdással (esetleg cifrával)
- 1/4, 1/2 fordulatos ugrások
- ismerje az alappozíciókat (I,II,V.) 
- mozgásában tudatosan használja a térdhajlítást, féltalpra emelkedést
Népi játékok
- ügyességi és erőjátékok
- párválasztó játékok
- csúfolódók, névcsúfolók
- kapuzó, hidas játékok
- leánykérő játékok
- ismerjen legalább 10 népi játékot (legalább 5 típusból)
- aktív részvétel a játékban
Hangképzés, ritmika
- a tanult dalok kísérete ritmushangszerekkel
- a tanult ritmusok visszatapsolása
- kéz-láb kétszólamú munkája
- a népi játékok dalanyagának ismerete
- ugrós, lassú és friss csárdás, karikázó dallamok felismerése, ismerete
- a tanult dalok önálló éneklése (önálló kezdéssel)
- dinamikai gyakorlatok (gyors-lassú, halk-hangos)
- zárt hangzók helyes ejtése
- további 10 népdal ismerete
- a tanult dalokat tudja önállóan elénekelni
Néptánc alapok
- ugrósok: - dobogó, térdrugó, höcögők
- cifra motívum (sima, elől, hátul) - és ezek variációi
- lengetők
- lábütések (csapások
- lassú csárdás - a tanult motívumok párban is
- karikázó - lépő, futó, csárdások
- kanásztánc - cifrák a bot fölött
- botátugrós motívum, botátadás a láb alatt
- ismerje a Dél-dunántúli táncok közül a korábban tanultak mellett a karikázó, kanásztánc tánctípusok egyszerűbb motívumait
Táncos nyelv
- tempó: lassú-közepes-gyors
- alakzat: vonal, sor
- szimmetria
- térirányok (1-8)
- tudjon tempót váltani (lassú-közepes-gyors)
- ismerje a térirányokat (1-8)

Alapfok 3. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- járás különböző helyzetekben (kartartások, súlypontváltások)
- fordulások egyes csárdással, cifrával
- forgás helyben
- haladás cifrával, közben forgás
- ugrás haladással
- pozíciók: az eddig tanultak kombinációja
- az ismert motívumokkal tudjon helyben forogni, illetve haladni
- tudja a pozíciógyakorlatokat összekapcsolni
Népi játékok
- csúfolók
- ügyességi játékok
- ismerjen 10 további népi játékot
- aktív részvétel a játékban
Hangképzés, ritmika
- hangterjedelem bővítése
- a tanult táncok dalainak további ismerete
- Rábaközi dalkincs - mint új anyag - ismerete
- új-régi stílusú népdalok (tudatosítás)
- lassú-friss tempó tudatosítása
- ütemváltó dallamok
- a nyolcadérték aprózása
- Szünet, mint hangjegyérték
- "visszhang", "futótűz"
- önálló ritmusalkotás
- további 10 népdal ismerete
- ismerje fel a régi és új stílusú népdalokat, a lassú és friss csárdás zenei kíséretét
Néptánc alapok
Somogyi táncok (ugrós, lassú és friss csárdás, karikázó, kanász, dudálás) további motívumainak elsajátítása
- Friss csárdás: alapmotívum, forgás, kopogós (buzsáki), lippentős, bukós (Szenna, Kutas)
Rábaközi táncok: leánytánc, dus (bokázók, lengetők, cifrák, kopogós, dobogók, csapások) verbunk: bemérő, tapsos, csizmaverő, haladó
- ismerje a Somogyi táncrendet (dudálás, ugrós, lassú és friss csárdás, kanász) valamint a Rábaközi táncok közül a dus, körverbunk egyszerűbb motívumait
Táncos nyelv
- rézsút irányok
- rendezői bal-jobb
- cikk-cakk vonal
- hullámvonal és a különböző alakzatok variációi
- hasonlóság, azonosság, különbözőség
- tudja a különböző alakzatokat variálni - aktív részvétellel



Alapfok 4. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag
Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- kombinált fej, váll, kar, hát, vállgyakorlatok
- ugráskombinációk fordulatokkal
- ollók előre, hátra, oldalra
- fordulatok, forgások különböző tanult motívumokkal
- tudjon ugráskombinációs gyakorlatokat végrehajtani
- tudjon fordulatokat, forgást az ismert motívumokkal
Népi játékok
- sportszerű játékok
- eszközök, ügyességi, sportszerű játékok
- ismerjen 5 eszközös, ügyességi, sportszerű játékot
Hangképzés, ritmika
- szólóéneklés fejlesztése
- rubato dalok éneklése
- hajlítások
- dél-alföldi dalkincs ismerete
- önálló éneklési stílus kialakítása
- asszimmetrikus ritmus
- táncok ritmushangszeres kísérete (doromb, köcsögduda, nádsíp, ütőfa.…)
- ismerje fel az asszimmetrikus ritmusokat
- tudjon hajlítással énekelni
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
Néptánc alapok
Somogyi eszközös táncok:
- üveges leánytánc (üveg a fejen és kézben, illetve a földön)
- kanásztánc (fiúk)
Dél-alföldi táncok:
- féloláhos: csapások, bokázók, cifrák, kopogók, légbokázó, cifra, csapások, földcsapó, haladó, bokázó
- lassús: csárdás párban, friss csárdás: bukó-fordító (forgás-forgásváltás)
Gyimesi héjszák (öreges, kerekes, tiszti…)
- esetleg nemzetiségi táncok (horvát, német)
- ismerje a Somogyi eszközös táncokat: üveges leánytánc, kanásztánc (fiúk), valamint a Dél-alföldi táncok közül az olához és lassús motívumait.
- tudja a Gyimesi héjszák közül: a rendes, tiszti, korobjászka, kerekes

Táncos nyelv
- dinamika-plasztika
- lendület
- tánc közbeni térbeli, táncbeli korrigálások
- a tanultak alkalmazása színpadon
- szimmetria, asszimmetria

- tudja a tanultakat alkalmi színpadi körülmények között


Alapfok 5. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- ugrások, forgások
- kombinált gyakorlatok
- lábkörzések
-	nehezített koordinációs gyakorlatok

- ismerje a lábkörzéseket, tudja ezeket végrehajtani
- tudjon kombinált gyakorlatokat összekapcsolni
Népi játékok
- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

- ismerjen további 5 eszközös, ügyességi, sportszerű játékot
Hangképzés, ritmika
- hosszabb ritmusképletek memorizálása
- dallamhajlítások
- önálló éneklési stílus kialakítása
- a régi és új stílus kialakítása
- a régi és új stílus jegyeinek tudatosítása
- ritmushangszeres kíséret
- tudjon hosszabb ritmusképleteket memorizálni
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
Néptánc alapok
- Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás, hajlikázó (hegyezők, bokázók, forgás előre-hátra, felhúzós figura, keresztező, kisharang, különböző csárdások, forgások, kiforgatások, útvetők, csapások, kapuzók, egyéni figurák)
- kalocsai mars
- esetleg nemzetiségi táncok (horvát, német…)

- ismerje a Szatmári táncrendből: verbunk, lassú és friss csárdás, hajlikázó, valamint a Kalocsai mars motívumait
Táncos nyelv
- frontirányok ismerete, tudatos használata
- a motívumok plasztikai jegyeinek eltérő változásai
- a motívumok dinamikai jegyeinek eltérő változásai

- ismerje a motívumok ritmikai, dinamikai, plasztikai jegyeit
- tudja a tanultakat alkalmi színpadi körülmények között





Alapfok 6. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- az eddig tanultak kombinációja
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációja

- tudja a tanultakat kombinálni
- ismerje a tánctanuláshoz szükséges technikai elemeket
Népi játékok
- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

- ismerjen további 5 eszközös, ügyességi, sportszerű játékot
Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás)
- a különböző tánctípusú és dialektusú zenei anyagok felismerése, alkalmazása a tanult táncrendekből

- magabiztosan hajtson végre összetett koordinációs gyakorlatot (láb-kéz-fej)
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
Néptánc alapok
- Széki táncok (sűrű és ritka tempó magyar vagy négyes, lassú, csárdás)
- rábaközi verbunk (Szil, Kapuvár, Kóny)
- rábaközi dus
- sárközi karikázó
- szabadon választott táncanyag
- ismerje a Széki táncrend táncai közül a sűrű és ritka tempót, magyart, lassút, csárdást
- bővítse ismereteit a rábaközi körverbunkról, dusról
- ismerje a Sárközi karikázó motívumait (lépő, csárdás, futó)
- a tanult táncrendekből tudjon magabiztosan improvizálni legalább hármat

Táncos nyelv
- a tanultak tudatos alkalmazása próbán, szabad tánc közben, koreográfiák eltáncolása során


- ismerje a motívumok ritmikai, dinamikai, plasztikai jegyeit
- tudja a tanultakat alkalmi színpadi körülmények között


Továbbképző 7. évfolyam 
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- az eddig tanultak kombinációja
-	ugró, forgó gyakorlatok kombinációi

- az ismert technikai gyakorlatokat tudja magabiztosan végrehajtani, összekapcsolni
Népi játékok
- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

- aktívan vegyen részt a különböző népi játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi) - ismerje a szabályokat
Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- a különböző tánctípusú és dialektusú zenei anyagok felismerése, alkalmazása a tanult táncrendekből

- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
Néptánc alapok
Székelyföldi táncok
- verbunk: bokázó, légbokázó, terpeszbokázó, kopogók, csapásolók,
- forgatós: összerázó, átvető, összeugró, csapások, kiforgatók, forgatások, forgás
- szökős: cifrák, kopogók

- ismerje a Székelyföldi táncok közül valamelyik táncrendet (verbunk, forgatós, szökős vagy verbunk, forduló…)
Táncos nyelv
- a tanultak ismerete, tudatok alkalmazása
-	a tanultakat tudja alkalmazni a színpadi táncolás és a szabad tánc közben





Továbbképző 8. évfolyam 
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- az eddig tanultak kombinációja
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi

- az ismert technikai gyakorlatokat tudja magabiztosan végrehajtani, összekapcsolni
Népi játékok
- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

- aktívan vegyen részt a különböző népi játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi) - ismerje a szabályokat
Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
- a különböző tánctípusú és dialektusú zenei anyagok felismerése, alkalmazása a tanult táncrendekből
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- ritmusképletek önálló alkotása

- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
Néptánc alapok
Palóc táncok
- karikázó - csárdás, bekezdő, bukós, sergő, váltó jobbra-balra
- verbunk - lépő, fordulgató, lengető, bokázó, csapások, cifrák, hegyező, sarkazó
- csárdás - egylépéses, aprózó, szaladó, mártogató, forgás, forgásváltás, csalogatós
Széki táncrend
- sűrű és ritka tempó - bekezdő, pihenő, csapások, ollók, zárások, lábkörzések, motívum-kombinációk
- négyes és csárdás - bekezdő, lépő, váltó, kopogók, páros forgók
- lassú - páros összefogódzás, lassú lépő helyben, fordulva és előre-hátra
- porka, hétlépés - ropogtatás, páros forgó, előre-hátra lépő, leány kiforgatása, csapás díszítés
- ismerje a Palóc táncokat (karikázó, verbunk, csárdás) ezek motívumait
- bővítse ismereteit a Széki táncrend táncaiból (sűrű és ritka temó, magyar, lassú, csárdás, porka, hétlépés)
Táncos nyelv
- a tanultak tudatos alkalmazása próbán, szabad tánc közben, koreográfiák eltáncolása során
- a tanultakat tudja alkalmazni a színpadi táncolás és a szabad tánc közben


Továbbképző 9. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- az eddig tanultak kombinációja
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi

- az ismert technikai gyakorlatokat tudja magabiztosan végrehajtani, összekapcsolni
Népi játékok
- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

- aktívan vegyen részt a különböző népi játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi) - ismerje a szabályokat
Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps
- a különböző tánctípusú és dialektusú zenei anyagok felismerése, alkalmazása a tanult táncrendekből
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- ritmusképletek önálló alkotása

- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
Néptánc alapok
Mezőségi táncok
- lassú cigánytánc
- szászka
- ritka szökős - sűrű csárdás
- korcsos
- négyes
- ritka és sűrű magyar legényes
Kalotaszegi táncok
- legényes
- csárdás
- szapora

- ismerje a minőségi táncok (lassú cigánytánc,  szökős, sűrű csárdás, ritka és sűrű magyar) vagy a Kalotaszegi táncok (legényes, csárdás, szapora) motívumait
Táncos nyelv
- a tanultak alkalmazása próbán, szabad tánc közben, koreográfiák eltáncolása során

- a tanultakat tudja alkalmazni a színpadi táncolás és a szabad tánc közben



Továbbképző 10. évfolyam 
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- az eddig tanultak kombinációja
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi

- az ismert technikai gyakorlatokat tudja magabiztosan végrehajtani, összekapcsolni
Népi játékok
- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

- aktívan vegyen részt a különböző népi játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi) - ismerje a szabályokat
Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
- a különböző tánctípusú és dialektusú zenei anyagok felismerése, alkalmazása a tanult táncrendekből
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- ritmusképletek önálló alkotása

- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
Néptánc alapok
a tanult táncrendek ismétlése, kiegészítése, továbbfejlesztése



- ismerje a tanult táncrendek táncait, azok motívumait
- a tanult táncrendekből magabiztosan tudjon improvizálni legalább hármat 
Táncos nyelv
A tanultak tudatos alkalmazása próbán, szabad tánc közben, koreográfiák eltáncolása során.

- a tanultakat tudja alkalmazni a színpadi táncolás és a szabad tánc közben


NÉPI ÉNEK I.

Alapfok 1. évfolyam

Tananyag:
1. 
Ismerkedés a magyar gyermekmondókákkal, kiszámolókkal:
-	Bevezetés a gyermekjátékok világába
-	Szöveg és ritmus kapcsolata
-	Szöveg és mozgás kapcsolata
-	Zalai mondókák és kiszámolók

2.
Ütempáros gyermekjátékdalok tanulása dallamhangok, dallamfordulatok alapján.
	m r d motívumú dallamok
	sz l sz m motívumú dallamok

sz l sz motívumú dallamok
különböző dallamfordulatú gyermekjátékdalok

3.
Zalai mondókák, gyermekjétákdalok tanulása, kapcsolása
	Ismerkedés a zalai gyermekjátékgyűjtésekkel

Ölbeli gyermek játékai
Természettel kapcsolatos mondókák
Már ismert játékok mondókák fűzése

4.
Ismerkedés a naptári évhez kötött dallamokkal
	Előadás a jeles napokról

Karácsonyi ünnepkör szokásdallamai
Szokásdalok az ország más vidékéről
Zalai szokásdallamok

5.
Óév búcsúztató és újév köszöntő szokások dalai
	az év utolsó napjainak szokásdallamai

köszöntők
év eleji szokásdallamok
újév első napjainak szokásdallamai Zalában

6.
Ismerkedés különböző játékfűzésekkel
	játékok, dalok egymáshoz kapcsolása
	videófilm vetítése játékokról

ismerkedés az ország más tájainak játékaival
Zalai játékfűzések

7.
A magyar néptáncok dallamai
	bemutató a magyar néptáncokról

magyar néptáncokról film, videó…
Dunántúli néptáncok
Táncrendek-Dunántúl



8. 
A magyar néptáncok dallamai: lassú dudálás, ugrós
	a lassú dudálás dallamai

Zalai dallamok
Ugrós dalok Dunántúlon
Zalai ugrósdalok tanulása

9.
Körtáncok: fiúk, lányok táncai
	a körtáncokról

a magyar karikázók
a karikázók dallamai, daltanulás
mozgás és dallamok kapcsolata











































NÉPI ÉNEK II.

Alapfok 2. évfolyam

Tananyag:
1.
Az első osztályban tanultak ismétlése
	gyermekmondókák, játékok

gyermekjátékfűzések dallamai
népszokások dalai
táncdallamok

2.
Párosító dalok, karikázó dalok
	előadás a párosító dalokról

az ország különböző tájegységeinek párosítódall.
karikázó dallamok
zalai párosítók, karikázók

3.
Kora téli esték munkáihoz kapcsolódó dallamok
	tökmagköpesztő

tollfosztó
kukoricahántó
guzsalyas

4.
Jeles napok szokásdallamai
	karácsonyi ünnepkör

lucázás
Betlehemezés
regölés

5.
Jeles napok szokásdallamai
	éveleji szokásdalok

farsangi időszak dalai
fiúk-lányok szokásdallami
zalai szokásdalok

6.
Táncdallamok
	dudálás, ugrás

csárdások (lassú)
csárdások (friss)
dallamkötések

7.
Táncdallamok
	Alföldi táncdallamok

Oláhos dalok
Csárdások (lassú)
Csárdások (friss)



8.
Állattartók dallamai
	ismerkedés állattartókkal

pásztorok dalai
kanászok dalai
juhászok és más állattartók dalai

9.
Férfitáncok
	férfiak táncai

verbunk
eszközös táncok (daltanulás)
szóló-csoportos táncok (dalt.)












































FOLKLÓRISMERET

Alapfok 1. évfolyam

Tananyag:
1.
Aratás, őszi munkák.
Kézműves foglalkozás keretében szalmafonatok, koszorúk készítése. 
A paraszti élet: "A búza és a kenyér".

2.
A paraszti élet.
"A szőlőszüret és szüreti mulatság".
Soproni pince megtekintése.
Megismerkedés a borászat eszközeivel vagy szüretről kép rajzolása.
Gyékény, nád felhasználása régen.
Gyékényállatok, figurák készítése, nádkunyhó, síp.

3.
A paraszti élet: "Élet a ház körül".
Falusi ház modellezése.
A kukorica a falusi életben.
Kórójátékok, csutkababák csuhéemberkék.
A paraszti élet: "Élet a ház körül".
Falusi ház modellezése.

4.
"Ünnepek a paraszti életben". A téli ünnep: Karácsony.
Karácsonyi díszek alkotása természetes anyagokból, papírból, csuhéangyalkák dióból.
- Miklós napja
- Luca napja
- Karácsony
5.
"A téli esték". Fonók világa.
A parasztházak felosztása: tisztaszoba, konyha berendezése, jellegzetes eszközök.
Rajzok készítése a ház belső felépítéséről, ill. a tárgyakról.
Újévi szokások. A régi paraszti viselet.

6.
Farsang.
Farsangi maszkok, busóálarc, farsangi figurák (bábok) készítése.

7.
A fonók világa.
A fonal, fonalbaba, fonatok (3-as) készítése. A gyapjú-nemez, nemezterítő vagy labda gyúrása.
Jeles napok: Gergely-járás.


8.
"A húsvét szerepe a paraszti életben". Húsvéti szokások, locsoló-versek tanulása.
Tojásmotívum gyűjtése, tojásfestés levélrátéttel, maratásos technikával.
Húsvéthoz kötődő szokások.


9.
"Pünkösdi ünnep a paraszti életben". Pünkösd: Pünkösdi király, királyné.
Agyagozás (állatfigurák, esetleg felrakásos módszerrel tál készítése).

10.
Népmese v. monda illusztrálása.

Követelmények:
- Rendelkezzen ismeretekkel a magyar népszokások kialakulásában szerepet játszó kultúrkörökről.
- Ismerje a paraszti év ünnepi időpontjai.
- Tudja a következő Jeles Napok időpontjait: Miklós, Luca, Karácsony, Aprószentek, Szilveszter,   
Farsang, Gergely, Húsvét, Pünkösd - ezekről rendelkezzen alapvető ismeretekkel.
- Ismerje alapszinten a paraszti viselet ruhadarabjait. (csizma, kalap, ing, szoknya, kötény, …)
Tudjon beszélni kép alapján a régi falusi házakról, s néhány belső felszerelésről felsorolás szintjén.

Alapfok 2. évfolyam

Tananyag:

1.
Szent Mihály hava. Utalás augusztusra.
Őszi népszokások megismerése:
Ţ	aratás, aratóünnep
Ţ	kukoricatörés
Ţ	szőlő szüret
Ţ	Jeles napok fogalmának tisztázása.
Kézműves foglalkozások: szalmabábuk, szalmafonatok-aratókoszorúk, csuhébabák, figurák készítése kukoricából, kóróból. Kórószekér.

2.
Mindszent hava.
Jeles napok – Simon - Júdás napja.
Népszokások:
Ţ	szőlőszüret
Ţ	kukoricafosztás, disznótor
Kézműves foglalkozás:
Kukoricafosztó felelevenítése, eljátszása szőlőszüreten, v. disznótoron való részvétel.

3.
András hava.
Jeles napok - Márton, Katalin, András napja.
Népszokások:
Ţ	disznótor
Ţ	fonó
Ţ	tollfosztó
Kézműves foglalkozás:
fonások gyakorlása 3-as, 5-ös, 7-es esetleg fonalkészítés rokkán (tollfosztó felelevenítése) v. övszövés szádfán.

4.
Karácsony hava.
Karácsonyi szokások: Betlehemezés, Regölés.
Játszóházas foglalkozás: gyertyaöntés, karácsonyi díszek készítése: csillagok, angyalkák, stb.

5.
Boldogasszony hava.
Jeles napok - vízkereszt, háromkirályok járás.
Népi viseletek területi megoszlása.
Foglalkozások: rongybaba készítése, viselethez kiegészítők készítése: lányok hajpánt készítése, fiúk bot faragása).

6.
Böjtelő hava.
Farsanghoz kötődő népszokások, táncalkalmak – táncrendek..
Busójárás.
Foglalkozás: busóálarc, farsangi maszk készítése.
Szokások felelevenítése (busók, rönkhúzás) v. táncház.
Tanultak alkalmazása.

7.
Böjtmás hava.
Jeles napok, szokások: Gergely-nap, Sándor-József-Benedek, Gyümölcsoltó Boldogasszony.
Kézműves foglalkozás:
Zab, árpa, bab vetése.
Népmese illusztráció pl. Égig érő paszuly…
Népművészeti motívumok gyűjtése (varrottasok, faragások).

8.
Szent György hava.
Jeles napok: Szt. György, Nagyböjt, Húsvét.
Népszokások felelevenítése:
- húsvéti tojásfestés, locsolás….

9.
Pünkösd hava.
Jeles napok: május 1. – májusfaállítás.
Május 12-13-14. Szervác – Pongrác - Bonifác.
Pünkösd: Pünkösdi király, királyné,
Zöldágjárás, táncmulatság.
Kézműves foglalkozás: népi kismesterségek rendszerbe foglalása. A soproni Néprajzi Múzeum anyagának megtekintése, rendszerezése.

10.
Szent Iván hava.
Jeles napok: 
Ţ	Medárd napja - időjóslás (06. 08.)
Ţ	Margit napja - vetőnap (06. 10.)
Ţ	Péter-Pál napja - aratás kezdőnapja (06. 29.)
Ţ	Szent Iván napja - tűzugrás (06. 24.)
Említés szinten beszélünk a júliusról.
Szent Jakab hava.
Az éves munka összefoglalása.

Követelmények:
- Tudja a következő Jeles Napok időpontjait: Szt. Mihály, Simon - Júdás, Márton, Katalin, András, Karácsony, János, Vízkereszt, Farsang, Sándor – József - Benedek, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szt. György, Nagyböjt, Nagyhét, Húsvét, Pünkösd, Szt. Iván, Margit, Péter-Pál.
- A népszokások közül a következőkről rendelkezzen alapvető ismeretekkel: aratás-betakarítás, fosztó, disznótor, Betlehemezés, regölés, köszöntő, Háromkirályok járás, busójárás, rönkhúzás, Gergely-járás, húsvéti tojásfestés, locsolkodás, Pünkösd, zöldágjárás, tűzugrás.

Alapfok 3. évfolyam

Tananyag:

1.
Egy-egy jeles napi rítus formai elemei (rítustevékenység, mondott rítus, rítusmagyarázat). 

2.
A magyar népszokásokat befolyásoló történelmi kultúrkörök (görög-római, germán, kelta, szláv, zsidó-keresztény).
Pogány magyar hiedelemvilág.

3.
Születés: babonák, jóslások a születendő gyermek tulajdonságaira, tabuk-jogok terhes asszony számára, a születéssel kapcsolatos hagyományok (bába, az apa szerepe). Paszita, komatál, keresztelő (mulatság).

4.
Gyermekjátékok. A gyermekkor tárgyai (játékok, eszközök, ruhaneműk). A gyermeki munka, munkára nevelés, munkába állás).

5.
A serdülőkor táncalkalmai (viselkedésmód elsajátítása), tilalmak, tabuk - ezek megszegésének megtorlásai).
Leányavatás, legényavatás (szervezett alkalmak, szokások, céhek, banda…).
Udvarlási szokások, szerelmi élet.

6.
A párválasztás szokásai,  közvetítés, háztűznéző, leánynéző,  leánykérés.
Hozomány, eljegyzés, ajándékok.

7.
Kereszténység előtti magyar szokások (leányrablás, szöktetés, asszonyvétel).

8.
Lakodalom (a rítusok rendje, szerepek, táncok, szokások - ezek táji eltérése) - a házasok életmódja (családformák).

9.
Lakodalom (egy lakodalmas – gyermeklakodalom – összeállítása - eljátszása).

10.
Halál (viszonyulás az elmúláshoz, felkészülés a halálra, szokások, sirató, temetés, temetési szokások, halotti tor, kísértet, halottlátó, halottkultusz).

Követelmények:

- Ismerje az emberélet fordulóit: születés, gyermekkor, legény-leányélet, párválasztás, házasság, lakodalom, a házasok életmódja, halál - rendelkezzen ezekről alapvető ismeretekkel.


Alapfok 4. évfolyam

Tananyag:

1.
A magyar nép hiedelemvilága-bevezetés (sámánizmus, pogány elemek, keresztény elemek).

2.
A hiedelemvilág történeti rétegei. 
Az ősmagyar réteg: finnugor és ótörök elemek, sztyeppék nomád állattartóinak világképe.
Európai pogány vallások, a zsidó-keresztény kultúra.

3.
Régészeti, nyelvészeti, történeti adatok (fordított túlvilág, többlélekhit, toteminus).
Sámánizmus (alapelemei: közvetítő funkció, transztechnika, sámánbetegség).
A sámánizmus nyomai a paraszti kultúrában (táltos, halottlátó, mesei motívumok).

4.
A sámánhitű népek világképe: mítoszok a világ keletkezéséről, életfa, világfa, égitestekkel kapcsolatos hiedelmek, tűzkultusz, növények – állatok - emberi testrészek.

5.
Természetfeletti képek.
Alsómitológia-animizmus, meselények, hiedelemlények.
Lidérc, lúdvérc (fényjelenség, tüzes ember).
Negatív női démon, tündérek, ezek összefonódása a boszorkánnyal, kísértet.

6.
Természeti démonok (vízilények-sellő, Hany Istók, erdei lények, óriások, törpék).

7.
Ördög-démon (alvilági lény, gonoszság, funkciója, megjelenése a néphitben, mesékben).
8.
Luca - boszorkány (visszautalás a jeles napra, téli napfordulóval való kapcsolatok, asszonyi tilalmak, hazafi tevékenység).

9.
Táltos (táltos mondák, sámánizmus, a pogány sámán).
Garabonciás (elterjedése, keveredés a nyugati mágusokkal,).
Boszorkány (a népmesei boszorkány, a vasorrú bába - Baba Jaga -, középkori boszorkányperek, eretnekség.

10.
Tudományosok (a boszorkányok ellenfelei, tudóspásztor, tudós molnár, ördöngösség).
Látók, nézők, gyógyítók (átmenet a született tudós és a szerződött ördöngösök között, halottlátó, javasember, csontkovács).
Magyar tündérmesék hiedelemvilága
Babona, babonás cselekmények (rontás, igézés, szerelmi varázslatok, védekezési praktikák, ráolvasások, jövendölések).

Követelmények:

- Ismerje a hiedelemvilág történeti rétegeit (ősmagyar, európai pogány vallások, zsidó-keresztény kultúra).
- Ismerje a paraszti hiedelemvilág főbb szereplőit, tudja ezek funkcióit (Sámán, táltos, ludvérc, ördög, boszorkány, tündér, tudományok, látók…).

Alapfok 5. évfolyam


Tananyag:

1.
A népköltészetről általában (hagyományozódás, közösségi jelleg, alkalomhoz kötöttség).

2.
Verses népköltészet.
Eposz (műfaji jellemzők, népi eposzok - Kalevala, Roland-ének).

3.
Népdal: szerelmi líra.
Vitézi énekek, bujdosó dalok, rab-költészet.
Pásztor és betyárdalok.
Katonadalok.
Aratódalok, summás-cseléd- és szolgaénekek.
Mulató és bordalok, csúfolódók.

4.
Ballada.
Előadásmód, előadási alkalmak.
A ballada földrajzi elterjedése, területi sajátosságai, típusok (régi, új, átmeneti) egyes típusok variánsainak feldolgozása.


5.
A mese, mint műfaj felfedezése. Előadásmód, előadási alkalmak. A mese - a népmese. Népmese feldolgozások - dramatikus játék, bábjáték, rajz formájában.

6.
Tündérmesék, hősmesék - ősvallási maradványok, nomád hősénekek maradványai.
Trufák, novellamesék, falucsúfolók, viccek (rátótiádák).
Állatmesék, legendamesék.
Népmese feldolgozása dramatikus játék formájában. A magyar népmese formai sajátosságai.

7.
A monda (történeti mondák és csoportjai, helyi mondák, hiedelemmondák, álhiedelem mondák).

8.
Szólások, közmondások, találós kérdések.

Követelmények:

- Rendelkezzen ismeretekkel a népköltészet általános jellemzőiről.
- Ismerje a népköltészeti műfajok jellegzetességeit (népdal, ballada, mese, monda, szólás, közmondás, találós kérdés) - ezekre tudjanak példát, helyezzék el térben, időben.

Alapfok 6. évfolyam
Tananyag:

1.
A magyar nép táji, történeti csoportjai - bevezetés. (vallási különbségek, saját identitástudású néprajzi-etikai csoportok)

2.
Dunántúl:
Ţ	Bakony, Balaton-felvidék, 
Ţ	Göcsej és Hetés, 
Ţ	Mezőföld, 
Ţ	Ormánság, 
Ţ	Őrség,
Ţ	Kisalföld,
Ţ	Somogy, 
Ţ	Szlavónia, 
Ţ	Zselic, 
Ţ	Sárköz.
(Film- és hanganyag megtekintése, a fenti tájakról, népcsoportokról.)

3.
Felvidék:
Ţ	A palócokról (történeti háttér, földrajzi elhelyezkedés, viselet), 
Ţ	Barkók,
Ţ	Csallóköz, 
Ţ	Mátyusföld,
Ţ	Galga-mente
Ţ	Matyók, 
Ţ	Tokaj-Hegyalja, 
Ţ	Zoborvidék.
(Film- és hanganyag megtekintése, a fenti tájakról, népcsoportokról.)

4.
Alföld:
Ţ	Bácska, Bánát, 
Ţ	Bodrogköz
Ţ	Debreceni hajdúk, 
Ţ	jászok
Ţ	Kalocsa-vidék (Kalocsai - Sárköz), 
Ţ	Kunok, 
Ţ	Szeged-vidék.
(Film és hanganyag megtekintése a fenti tájakról, népcsoportokról)

5.
Erdély, Partium,  Moldva, Bukovina:
Ţ	Erdély és a Partium történelme általában, 
Ţ	Kalotaszeg,
Ţ	Mezőség, 
Ţ	Szék,
Ţ	Székelység, 
Ţ	Csángók (Moldva, Gyimes, Hétfalu).
(Film- és hanganyag megtekintése a fenti tájakról, népcsoportokról.)

Követelmények:

- Tudja a néprajzi-etikai csoportok elkülönítésének jellemzőit.
- Ismerje a magyar népi tájfelosztást, a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk, hagyományos népi kultúrájuk legfőbb momentumait (Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély, Moldva, Bukovina).

Értékelés:
A számonkérés formája:
A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények:
- a memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése,
- az egyes tárgykörök lezárásakor dolgozat,
- házi dolgozat.








TÁNCTÖRTÉNET

Továbbképző 7. 
Tananyag és követelmény

Tananyag:
A magyar tánckincs történeti rétegei
1. A régi táncréteg vonásai
1.1. Körtáncok
-	Leánykörtáncok (karikázók): Dél-Dunántúli, Északi, Erdélyi körtáncok
1.2. Eszközös pásztortáncok
-	Botoló (párbajszerű forma, páros botoló, szóló forma)
-	Mutatványos - ügyességi táncok (kanásztánc, seprűtánc)
1.3. Ugrós-legényes tánctípus
-	Ugrós táncok
-	Erdélyi legényes táncok
1.4. Régi páros táncok
-	Küzdő karakterű páros
-	Ugrós páros
-	Forgós-forgatós
2. Az új táncos réteg vonásai
2.1. Verbunk (kialakulás, történelmi háttér)
-	Körverbunk
-	Szóló verbunk
2.2. Csárdás
-	Lassú csárdás
-	Friss csárdás
Követelmények:
A tanulók ismerjék a magyar táncstílus történeti rétegeinek főbb jellemzőit (hasonlóságok, különbségek).
Ismerjék a régi és új táncréteget alkotó tánctípusok alapvető stílusjegyeit:
- elnevezések,
- szerkezet,
- zenei kíséret,
- motívum és formakincs,
- a szerkesztés elvei,
- helye a táncrendben,
- előfordulását a táncdialektusokban.

Továbbképző 8. 
Tananyag és követelmény

Tananyag:

Alkalomhoz kötött táncok

Dramatikus - pantomimikus táncok

A magyar néptánc kutatása
- elemzés, rendszerezés

Táncélet, táncok szokások
- a tánc hagyományozódása
- táncos alkalmak
- táncrendezés
- táncillem, táncrend, táncszók

Egyetemes tánctörténet
5.1. Őskori táncok (ősközösség)
5.2. Táncok az ókori kultúrákban (egyiptomi, görög, római, indiai táncművészet)
5.3. Táncok a középkorban (társasági és színpadi táncok)
5.4. A balett kialakulása
5.5. Noverre
5.6. A XIX. század táncművészete
5.7. A XX. század táncművészete
5.8. A táncházmozgalom kialakulása, fejlődése, alakulása a napjainkig

Követelmények:

A tanulók ismerjék az alkalomhoz kötött és a dramatikus-pantomimikus táncok főbb jellemzőit, területi előfordulásait. Ismerjék a tánckutatás folyamatát, azok jeles képviselőit, tudják az elemzés, rendszerezés alapvető elveit, a táncos szokások fogalmait, folyamatait.
Ismerjék az egyetemes tánctörténet történeti alakulását, ezek alapvető jellemzőit, legjelesebb képviselőit.

TÁNCJELÍRÁS

Továbbképző 9. Évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag:

A mozdulatelemzés néhány alapfogalmának elsajátítása után a mozdulatelemzés és a táncjelírás tanítása párhuzamosan történik.

Mozdulatelemzés
Táncjelírás
1. A tánc tagolódása:
fázis – motívum – motívumfűzés - tánc

2. Alaptényezők:
- plasztika
(irányok, mellékirányok, fő magassági fokok, tágsági fokok, frontirányok, térrajz)
- ritmika 
(hangjegyérték, metrum és az ütem, ritmus, tempó)
- dinamika 
(erőfok, feszítés-lazítás)
1. Alapfogalmak:
Vonalrendszer
Irányok
3. A mozdulat és helyzet típusai:
- mozdulattípusok
Ţ	lépés
Ţ	súlyt hordó láb mozgása
föl-le, lábujjhegy-térdhajlítás, forgatás, ringás jobbra-balra
Ţ	gesztus
levegőben lévő láb mozdulata (levegőben lévő láb csúsztatása, kar-fej forgatása)


Ţ	ugrás












- helyzettípusok
Ţ	testpozíció (állás)
Ţ	súlytalan testrészek mozdulatlansága
Ţ	szünet a testben
Ţ	szünet a térben
Ţ	szünet a helyen
2. Mozdulat típusok jelölése:

Ţ	lépés jelölése
Ţ	magassági szintek
(forgatás jelölése később)

Ţ	kiegészítő jelek:
kapocs 
ismétlőjel
(csúsztatás, forgatás jelölése később)

Ţ	ugrás jelölése
Ţ	kiegészítő jelek:
távolság csökkentés, növelés
földhöz közeli lábmozdulatok
kis térdhajlítás, feszítés a lábfej részei, azok alkalmazása:
(talajérintés, gördülő és csúszó lépés)
dinamikai jelek:
(erőteljes lábmozdulat, rugózás-rezgés, bokázó-taps)
pozíciójelek
forgatás jele

Ţ	helyzettípusok jelölése


Követelmények:					
- a motívumok ritmusának eltapsolása,
- a motívumban szereplő mozdulattípusok felismerése,
- egyszerű motívum (karikázó vagy ugrós) leolvasása, előadása,
- a mozdulattípus felismerése,
- verbunk motívum leolvasása, előadása.

TÁNCJELÍRÁS

Továbbképző 10. Évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag:

Mozdulatelemzés
Táncjelírás

- mozdulattípusok
Ţ	forgás
perdülő
perdülés nélkül
ugró
Ţ	keringés
Ţ	gesztus
testrészek forgatása
karhelyzetek
csípő forgatása, döntése, hajlítása

kiegészítő fogalmak
Ţ	páros viszony
Ţ	fogások
Ţ	táncos-eszköz viszonya

Ţ	különböző típusú forgások jelölése
frontirányok

Ţ	Kiegészítő jelek
testrészek és izületek
(csapásolás, lábszárkörzés
lábfej tartás) (lefeszített "pipáló")
Ţ	keringés jelölése
Ţ	újabb gesztusok jelölése

Ţ	páros viszony jelölése
Ţ	fogások jelölése
Ţ	vonatkozási jel


Követelmények:							

- mozdulattípus felismerése,
- ugrós-legényes motívum leolvasása, előadása,
- mozdulattípus felismerése,
- csárdás motívum leolvasása, előadása.



1.4. A néptánc tanszak vizsgakövetelményei

A művészeti alapvizsga követelményei
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Folklórismeret írásbeli: 30 perc
szóbeli: 5 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Népi játék, néptánc
- előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. koreográfia részletének előadása: csoportosan 5-10 perc
- improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár),
egyénenként, illetve párban, összesen: 4 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti témakörökből áll.
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz.
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról.
Folklórismeret:
- Jeles napok,
- Munkavégző ünnepek,
- Az emberélet fordulói.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma
Koreográfia:
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, betanított folyamat) csoportos bemutatása.
Improvizáció:
A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár), illetve egyénenként párban.
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják - a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból.
3. A vizsga értékelése
3.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
Írásbeli vizsga:
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
Szóbeli vizsga
- A szokás elhelyezése az évkörben,
- A szokástartalom ismerete (magyarázata),
- Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól,
- A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke.
3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai.
- a koreográfia ismerete,
- a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során,
- a táncos mozgás és a zene illeszkedése,
- partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása.
A művészeti záróvizsga követelményei
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 5-10 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Néptánc
- Improvizáció 8-10 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
- a köznapi és művészi mozgás,
- a tánc és a társművészetek,
- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk)
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
- romantikus balettek,
- klasszikus balettek,
- modern tánc,
- folklórizmus,
- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának jellemzői,
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb, alkotói és műveik.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
Improvizáció:
A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort. A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő szerepben improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrendet.
A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket.
3. A vizsga értékelése
3.1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete.
3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a táncrend ismerete, stílusos előadása,
- a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során,
- a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása,
- a táncos mozgás és a zene illeszkedése,
- a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek.















13. A tananyag, taneszközök kiválasztásának elvei

A törzsanyag elvégzéséhez használt könyvek, kották kiválasztása a tantervben ajánlott tankönyv- és kottajegyzék alapján történik.
A kiegészítő anyag kiválasztása, a hozzá szükséges könyvek, kották meghatározása a tanár joga, de sem a növendék szüleire, sem az iskolára nem róhat nagyobb anyagi terhet.

Az alapfokú művészetoktatás néptánc tanszakai számára tankönyv nem készült.







14. Könyvtár használata 
	Beiratkozás


	Az iskola dolgozói automatikusan jogosultak a könyvtár ingyenes használatára.

Diákok, volt növendékek a könyvtárat az éves kölcsönzési díj fejében használhatják.

A könyvtár első használatakor olvasói nyilvántartásba kerül a használó.

A könyvtár használati rendje:

	Nyitva tartás - heti két délután 2-2 óra.
	Kölcsönzési határidő 2 hét - szükség esetén meghosszabbítható 2 héttel.

Tanári kézikönyvek, kották, partitúrák esetében lehetőség van tartós kölcsönzés igénybe vételére. Ennek végső határideje a tanév vége.
	A kölcsönző személy az általa kikölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. Elhagyása, elvesztése esetén köteles jelenlegi beszerzési árát megtéríteni.

Az intézmény könyvtárosának feladatai: 
	Állománygyarapítás


	Éves meghatározott összeg az állomány bővítésére

Könyvek, kották, segédanyagok beszerzése könyvtáros, ill. szaktanárok javaslata alapján.
Bizonyos folyóiratok (Muzsika) megrendelése, könyvtárban való gyűjtése, tárolása - esetleg évfolyamonkénti beköttetése.
	Állományapasztás

A megrongálódott, elavult, elveszett dokumentumokról leltározás során a könyvtáros elkészíti, a törlési jegyzőkönyve.

Az iskolai könyvtár dokumentumait a tanítás, illetve a vizsgák befejeztével mindenki köteles a könyvtárba visszavinni. Az éves leltárt még a tanévzáró tantestületi értekezlet időpontjáig el kell végezni.

Az intézményi anyagok (hangversenyek, versenyek, kulturális és egyéb intézményi rendezvények) 2000-ben megkezdett film-hang-képi felvételeit a továbbiakban is folytatni és a könyvtárban archiválni kell.



15. A pedagógiai program nyilvánossága

A tájékoztatás kérés, a megismertetés és a tájékoztatás formája, rendje

Az iskola pedagógiai programját – az igazgató által hitelesített másolati példányban - úgy kell elhelyezni, hogy azokat a szülők és a tanulók a bármikor szabadon megtekinthessék. A dokumentumok egy példánya megtalálható az igazgatói titkárságon is.

A tanulók szülei az igazgatóhelyettestől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumról előzetes egyeztetés alapján Szülői kérésre az időpont egyeztetésével az igazgató is fogadhatja a szülőket, illetve érdeklődőket. 


A pedagógiai program elhelyezése

PP helye
Tárolási módja
Példányszám
A példány sorszáma
Igazgatói iroda
Nyomtatott 
1 pl.
1.
Ig.hely. iroda
Nyomtatott és elektronikus
1 pl.
2.
Gazdasági
iroda
Nyomtatott 
1 pl.
3.
Tanári 
Nyomtatott 
1 pl
4.








Összefoglalás

1.	A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestülete jelen programja kidolgozásakor tudatosan törekedett arra, hogy a intézmény szakfeladatai egységes egészet alkossanak. Ebben a szervezeti felépítésben az itt dolgozó pedagógusok összehangolt nevelőmunkájával a személyiségfejlesztésnek különleges távlatai nyílnak meg. A partnerközpontúság, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek együttműködése a korszerű iskola alapja. 

2.	Kéri a nevelőtestület az Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy a kötelező minimum felszerelés- és eszközjegyzékben rögzített beszerzésekhez az anyagi fedezetet az egyeztetett ütemtervnek megfelelően 2008-ig biztosítsa. (1.sz. melléklet) 






16. Érvényesség, záró rendelkezések

Jelen Pedagógiai Program hatályba lépésének időpontja az önkormányzati elfogadásának napja. Az iskola jelen pedagógiai programja 2007. szeptember 1-jétől érvényes, mely 5 évre szól.
A tantestület minden tanév végén értékeli a Program teljesítését, dönt esetleges felülvizsgálatáról, módosításáról.
A Program módosítására tantestületi értekezletet kell összehívni, ha azt a fenntartó, a Közalkalmazotti Tanács, a szülői közösség, vagy a tantestület 33%-a indítványozza.

A módosításra okot szolgáltat:
	a törvényi változások,

a feltételek alapvető változása,
a feladatok megváltozása,
az iskolával szemben támasztott követelmények módosulása,
újabb szakfeladatok, szakok indítása,
jelentős változás a taneszközök használatában.


Zalaegerszeg, 2007. szeptember 





									Győrffyné Könczöl Tímea
										igazgató





Az Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programját Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2007. szeptember ……-i ülésén jóváhagyta. (……………………………. Kt. határozat)

Zalaegerszeg, 2007…………………………	





															……………………………………….
						      polgármester

