„SZAKKÉPZÉSI

KERETTANTERV
a(z)

XLII. ELŐADÓ-MŰVÉSZET
ágazathoz tartozó
54 212 05
KLASSZIKUS ZENÉSZ II.
(HANGKULTÚRA SZAKMAIRÁNY)
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
A(z) XLII. ELŐADÓ-MŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:
- 54 212 01 Artista II.
- 54 212 02 Egyházzenész II.
- 54 212 03 Gyakorlatos színész
- 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és – javító
- 54 212 04 Jazz zenész II.
- 54 212 06 Népzenész II.
- 54 212 08 Szórakoztató zenész II.
- 54 212 09 Táncos II.
I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– a(z) 54 212 05 számú, Klasszikus zenész II. (hangkultúra) szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 05
Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. (hangkultúra)
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
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Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a
Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő
színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való
alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán
értékel
Előírt gyakorlat: nincs
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség
Közgazdász, közgazdásztanári, művelődésszervező, művészetmenedzsment felsőfokú vagy
Projektmenedzsment felsőfokú végzettség és akkreditált projektmenedzseri tanúsítvány és projektmenedzsment
gyakorlat
Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, kulturális mediátor, művészetmenedzsment)
Rendezvényszervezés végzettség vagy felsőfokú végzettség és közművelődési szakember I. vagy II. OKJ-s
szakképesítés

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
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A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két
évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Ögy.
Összesen:
évfolyam
1/13. évfolyam
2/14. évfolyam
Ögy.
Összesen:

heti
óraszám
11 óra/hét
12 óra/hét
10 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
396 óra/év
432 óra/év
360 óra/év
310 óra/év
961 óra/év
160 óra

2619 óra
heti óraszám
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év
961 óra/év
160 óra
2237 óra

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és
ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott
óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok
oszthatósága miatt keletkezik!)

4.

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Modul megnevezése

Klasszikus zenész/hangkultúra
9.

Tantárgyak

12057-16 Hangkultúra,
médiatechnika tevékenység

11498-12
11499-12

11887-16 Kulturális program
és projekt szervezése

e

hangkultúra
stúdiótechnikai gyakorlat
hangfelvételi műelemzés
zenei mozgóképkultúra
zenei újságírás és -szerkesztés
számítástechnika gyakorlat
partitúra ismeret
kórus
kötelező zongora
szolfézs
zeneelmélet
zenetörténet
esztétika
komplex elméleti fejlesztés
Foglalkoztatás I
Foglalkoztatás II

1
1
0
0
0

Rendezvényszervezés gyakorlata;
Projekttervezés és
projektmenedzsment
Rendezvényszervezés;
Projekttervezés és
projektmenedzsment

5.

gy
1
3,5
0
0
0
0
0
1
0,5

Párhuzamos képzés
11.
12.
gy
e
gy
e
gy
1
1
0
2,5
1,5
2,5
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

10.
e

1
1
0
0
0

1

1

1

1

13.
e

2
2
2
1
0
0,5
2

gy
0
7,5
2
3
3
2
1
2
1

Érettségi utáni
1/13
2/14
e gy e
gy
3
0
7
7,5
4
2
2
3
1
3
0
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
3
0
0,5
2

11888-16 Előadó-művészeti
alapismeretek

Előadó-művészeti előadás gyakorlat;
Előadó-művészeti program-és
projektszervezés gyakorlata
Előadó-művészet történet

összes óra
Gyakorlat óraszáma
Elmélet óraszáma
Gyakorlat aránya
Elmélet aránya

1
1
11

2
1
12

7
4

1
10
9

3

1
10
6

4

7
3

70%
30%

31

31
21,5

9,5

31
21

10

21,5
9,5
70%
30%

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Modul megnevezése

Klasszikus
zenész/hangkultúra
9.

Tantárgyak

12057-16 Hangkultúra,
médiatechnika
tevékenység

11498-12
11499-12
11887-16 Kulturális
program és projekt
szervezése

e

hangkultúra
stúdiótechnikai gyakorlat
hangfelvételi műelemzés
zenei mozgóképkultúra
zenei újságírás és szerkesztés
számítástechnika gyakorlat
partitúra ismeret
kórus
kötelező zongora
szolfézs
zeneelmélet
zenetörténet
esztétika
komplex elméleti fejlesztés
Foglalkoztatás I
Foglalkoztatás II

36
18
36
36

e

gy
232
62
93

36
18
36
36

72
18
36
36

62
31
62
31

62
15,5
31
31

62
62
62
31
15
62

36

36

7.

13.

Érettségi utáni
1/13
2/14
e
gy e gy
108
252
232
144
62
72
93

93

Rendezvényszervezés
gyakorlata; Projekttervezés
és projektmenedzsment
Rendezvényszervezés;
Projekttervezés és
projektmenedzsment

gy
36
126

Párhuzamos képzés
10.
11.
12.
e
gy
e
gy
e
gy
36
36
90
54
77,5
36
36
31

31

36

72
72
72
36
108

36

93

36
72
36

62
31
62
31
62
62
62
31
15
62

11888-16 Előadóművészeti
alapismeretek

Előadó-művészeti előadás
gyakorlat; Előadó-művészeti
program-és projektszervezés
gyakorlata
Előadó-művészet történet

összes óra
Gyakorlat óraszáma
Elmélet óraszáma
Összefüggő gyakorlat
Összes óra
Gyakorlat aránya
Elmélet aránya

36
36
396

72
36
432

252
144

36
360
324

108

31
310
216

144
160
2618
73%
27%

960
217

93

1116
666

294

960
792

360

666

294
160
2236
70%
30%

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

9.

Foglalkoztatás II.

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

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
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x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra/16 óra*

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

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási
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Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

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

Sorszám

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás
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x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra/64 óra*

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

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven
sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas
lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről.
Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta
kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik
a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás
során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával
olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá
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válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni,
illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
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2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

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

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

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

Sorszám

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
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3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
12057-16 azonosító számú
Hangkultúra, médiatechnika tevékenység
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

20.

FELADATOK

A stúdióban zajló
tevékenységeket a gyakorlatban
alkalmazza
Számítástechnikai ismereteit
alkalmazza a felvétel során

x

x

x

x

x

Ismeri a zenei felvételekhez
szükséges technikai eszközöket,
berendezéseket

x

x

Meghallja a hangfelvételi hibákat
és a hibák okait behatárolja

x

x

Elvégzi a hangfelvételek
összehasonlító elemzését

x

A zeneművekről készített
felvételeket esztétikailag elemzi

x

x

Ismeri a zenei mozgóképkultúra
lehetőségeit, kifejezési formáit

x

Tájékozódik a mozgóképkultúra
alapvető történetében

x

x

Tisztában van a digitális technika
x
alapvető elméleti hátterével

x

x

Tisztában van a hangarchiválás
alapvető technikai és
adminisztratív hátterével

x

x

Hangstúdiók felépítését,
berendezését tanulmányozza

x

x

x

x

Tájékozódik a hanghordozók
között
Tájékozódik a hangkultúra
történetében
Az alapvető esztétikai
kategóriákról fogalmat alkot

x

x
x

Partitúrát olvas (a szakmai
követelmények szintjén)

x
x
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x x x

komplex elméleti fejlesztés

Esztétika

Zenetörténet

Zeneelmélet

Szolfézs

Kötelező zongora

Zenekar/énekkar

Partitúra ismeretek

Számítástechnika gyakorlat

Zenei újságírás és szerkesztés

Zenei mozgóképkultúra

Hangfelvételi műelemzés

Stúdiótechnika gyakorlat

Hangkultúra

A 12067-16 azonosító számú Hangkultúra, médiatechnika tevékenység megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Tisztában van a klasszikus
összhangzattan alapvető
szabályaival és a gyakorlatban is
tudja alkalmazni

x

x

x x x

x

x

Alapvető akkordfűzési
gyakorlatot játszik, lejegyez
diktálás után

x x

x

Az akkordok jelöléseit helyesen
alkalmazza

x x

x

Pontosan értelmezi a zenei
műszavakat, előadási jeleket,
utasításokat
Hangszerét természetesen,
oldottan, ökonomikusan kezeli
Képes hosszú távon koncentrálni

x

x

x

x

x

x

A szakmai követelményekben
megfogalmazott, alapvető
nehézségű zeneműveket kifejező
hangon szólaltatja meg,
stílushűen adja elő
Zeneművet szükség szerint
emlékezetből ad elő
Zongorán játszik (a szakmai
követelmények szintjén)
Ügyel a helyes tempóra,
dinamikára, ritmusra és a tiszta
intonációra

x

x

x x x

x

x

x x x

x

x

x x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x x x

x

x x

x

SZAKMAI ISMERETEK

Zeneelmélet (a szakmai
követelmények szintjén)
A zenei anyag stílusos, pontos,
tagolt, kifejező előadása
A szakmai követelményekben
megfogalmazott, alapvető
nehézségű művek előadásához
szükséges technikai felkészültség

x
x

x

x

Ritmikailag és tempótartásban
pontos, stílusos előadás
A repertoár nagy részének kotta
nélküli bemutatása
Zongorajáték
Számítógép-használat (a szakmai
követelmények szintjén)
Információforrások kezelése

x

x
x
x

x

x
x
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x

x

x

x

x

x

x x x

x

x x x

x

Elektronikus berendezések
kezelése (a szakmai
követelmények szintjén)

x

Stúdióberendezések kezelése (a
szakmai követelmények szintjén)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Hangszerkezelési készség
Manuális készség
Ritmus-, tempóérzék
Zenei halláskészség
Rugalmasság
Szorgalom, igyekezet
Empatikus készség
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőzőkészség
Új
ötletek,
kipróbálása

x
x

x

x

x x x

x

x

x x x

x
x

x

x

x x x

x x x x
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
x x x x
x

x

x x x

x x x x x
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x x x x
x

x

x

x

x

x
x

x

x x x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x x x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

megoldások

x

x

x
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x

x

x

x

3. Hangkultúra tantárgy

108 óra/ 108 óra*

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

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók megismerik a hangkultúra változásainak főbb állomásait, az élő- és gépi hang
akusztikai- elektroakusztikai hátterét. Megismerik továbbá a hangszerek és a zenei
előadói gyakorlat történetét, illetve az akusztikai ökológia alapvető kérdéseit.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Zeneirodalom
Matematika
Fizika
Művészettörténet
3.3. Témakörök
3.3.1.
A hangkultúra története
6 óra/ 6 óra
A hangszerek kialakulása, az őskortól a barokkig. Operaházak létrejötte a barokktól a
wagneri színházig, a hangversenytermek kialakulása és fejlődése.
A gépi hangkultúra előzményei, a gépzongora. A hangfelvétel technikai fejlődése,
akusztikus és elektromos hangfelvétel. A digitális technika jelentősége a századvég
hangkultúrájában.
3.3.2.
A hangforrások és hangterek akusztikai jellemzői s azok szerepe a napi
zenei gyakorlatban
20 óra/ 20 óra
Rezgéstani alapok, frekvencia, amplitúdó, fázishelyzet, hangmagasság. Zenei hangok és
zörejek, harmonikusok. Hangszínezet és ábrázolási lehetőségei. Hangszerkészletünk
jellemző spektrumábrái. A hangok időbeli lefolyása, a tranziensek jelentősége a zenei
gyakorlatban. Hangszínkeverés.
Hangszerek sugárzási irányjellege, az irányítottság szerepe a pódiumültetésben, a
zenekari ülésrend-típusok akusztikai értékelése.
Szabadtér-zárttér. hangelnyelés, hangvisszaverődés. Az utózengési idő és annak tipikus
értékei különböző műfajok esetén. A geometriai teremhangtan, hangvetők alkalmazása,
egyenletes hangenergia elosztás. A zenei célú termek objektív és szubjektív
értékelésének lehetőségei. Az ismertebb zenei célú termek akusztikai értékelése
Hangszigetelés (hanggátlás) lehetőségei, korlátai. A próbatermek és előadótermek eltérő
akusztikai igényei.
3.3.3.

A mikrofonok és az emberi fül

16 óra/ 16 óra

Átalakítási elvek: dinamikus és kondenzátor mikrofon. A főbb mikrofon-jellemzők
A fül működése, pszicho-akusztikai jelenségek. A fül irányhallása
3.3.4.
A térhatású hangtechnika
10 óra/ 10 óra
Az első sztereó kísérletek, műfejes, hangszórós sztereofónia.
Sztereo mikrofonrendszerek
A sztereótechnika továbbfejlesztési lehetőségei: kvadrofónia, Dolby Surround,
digitális rendszerek, sokcsatornás technika. A művészi és technikai kompatibilitás.
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3.3.5.
Keverőasztalok
A keverőasztalok feladatai, alapfunkciók. Effektusok:
teremszimuláció; automatikus dinamikaszabályzás.
Szint, szintmérés, ellenőrző funkciók.
Mellékfunkciók, a különböző műfajok stúdiórendszerrel.

10 óra/ 10 óra
hangszínszabályzás;

3.3.6.
Hangrögzítés
10 óra/ 10 óra
A mechanikus, mágneses s optikai hangrögzítés.
A digitális technika: mintavételezés, kvantálás, CD jellemzői, DVD és SACD, a
minidisc, tömörítési eljárások
Archiválás: analóg és digitális archiválás technikai lehetőségei, hanghordozók ideális
tárolási körülményei, hangfelvétel restaurálása.
3.3.7.
Műsortovábbítás
10 óra/ 10 óra
Vezetékes továbbítás, Hullámsávok kialakulása, terjedési tulajdonságok, modulációs
rendszerek.
Műholdas, internetes műsortovábbítás.
Analóg és digitális műsorszórás összehasonlítása.
Vételmegfigyelés, hallgatottsági vizsgálatlehetőségei.
3.3.8.
Térhangosítás
A hangosítás szükségességének megállapítása, eszközök felmérése.
A hangosítás szubjektív-akusztikai törvényszerűségei
Az akusztikus visszacsatolás jelensége, megakadályozás lehetőségei.
A hangszóró optimális elhelyezése.

6 óra/ 6 óra

3.3.9.
Hangszerismeret
20 óra/ 20 óra
Billentyűs hangszerek: orgona, klavikord, billenyűs-pengetős hangszerek, virginál, a
zongora.
Fúvós hangszerek: fafúvós, rézfúvós hangszerek
Vonós hangszerek
Ütőhangszerek.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Hangfelvételek meghallgatására és videofelvételek megtekintésére szolgáló, akusztikai
kialakítással és elsötétítési lehetőséggel rendelkező tanterem.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
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osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.

házi feladat

x

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

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Blokkséma rajz értelmezése
x
Blokkséma rajz készítése
x
leírásból

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

580 óra/ 484 óra*

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

4.1. A tantárgy tanításának célja
A stúdiótechnikai gyakorlat során a tanulók betekintést nyernek a stúdiómunkába, a
felvételek megszervezésétől az utómunkáig. A tanulók megismerkednek a rádió- és
televízió-stúdiók, szinkronstúdiók, multimédia-stúdiók és a színházi hangtechnika
területeivel.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika
Zeneirodalom
4.3. Témakörök
4.3.1.
Stúdió-rendszertechnika alapjai
26.

80 óra/ 60 óra

Blokksémák rajzolása, olvasása.
Összeköttetési módok, kábelek, csatlakozók
Szimmetrikus és aszimmetrikus összeköttetések
4.3.2.
Gyakorlati mikrofontechnika I.
Mikrofonkarakterisztikák vizsgálata.
Frekvenciamenet hatása a hangképre.
Mikrofontávolság és a hangsíkok kapcsolata.

80 óra/ 64 óra

4.3.3.
Keverőasztalok kezelési gyakorlata
70 óra/ 60 óra
Két- és háromkeverős konfiguráció létrehozása, hangláncok felépítése.
Kapcsolótáblák konfigurációi.
Mellékláncok kialakítása, alkalmazása, kisegítő-láncok.
4.3.4.
Effektusok alkalmazása
30 óra/ 30 óra
Teremszimulációk.
A természetes és mesterséges hangtér összehasonlítása, a két lehetőség együttes
alkalmazása.
Effekt processzorok kezelése, különleges effektusok.
Hangszínszabályzás, szűrők beállítása, a szűrés zenei hatása.
Az automatikus dinamikaszabályzás zenei hatása, az objektív és szubjektív dinamika
kapcsolata.
4.3.5.
Hangrögzítés
Az analóg stúdiómagnetofon kezelése, szalagkezelés.
Digitális felvevőeszközök használata.
Számítógépes hangrögzítés.

80 óra/ 70 óra

4.3.6.
Hangosítás
A hangosítás szükségességének indokai.
A teljesítmény és a teremnagyság összefüggései.
A mikrofonok és hangszórók optimális elhelyezése
Az időkésések hatása, késleltetők alkalmazása

60 óra/ 60 óra

4.3.7.
Hangfelvételi gyakorlatok
Hangfelvételek rendezése és lebonyolítása:
Hangszerszóló, zongorakíséretes hangszerszóló, ének
Vonósnégyes, fúvósötös
Kamarazenekar, kórus
Szimfonikus zenekar
Próza, zajok, zörejek
Utómunka lebonyolítása, elkészült felvételek kiértékelése.

180 óra/ 140 óra

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Sztereo és sokcsatornás hangfelvételek készítésére szolgáló stúdió és technikai
helyiség a következő készülékekkel:
-min. 12 csatornás keverőasztal
-sokcsatornás lehallgató rendszer
-effektprocesszor
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-számítástechnikai alapú rögzítő- editáló munkaállomás
-analóg/digitális rögzítők
-kb. 8 csatornás hordozható keverőpult
-mikrofonok, kábelek, állványok
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

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

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
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3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással
Blokkséma rajz értelmezése
Blokkséma rajz készítése
leírásból
Blokkséma rajz készítése
stúdiótechnikai-rendszerről

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

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

165 óra/ 206 óra*

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

5.1. A tantárgy tanításának célja
Hangfelvételeket értő, a művészi és technikai szempontokat megkülönböztető, de
ugyanakkor egységes, komplex hallgatásra és elemzésre, a lehetséges elemzési
szempontok gyors és biztos alkalmazásának kialakítása.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Zeneirodalom
5.3. Témakörök
5.3.1.
Hangfelvétel elemzés nemzetközi ajánlások szerint
40 óra/ 50 óra
Ajánlott szempontok szerinti értékelés, osztályozás. Összbenyomás, mint a
részparaméterek átlagától független ítélet.
5.3.2.
A hangjáték, dokumentumjáték, operafelvételek
50 óra/ 60 óra
A hangjáték története, kifejezési lehetőségei. A dokumentumjáték készítésének
módszerei.
Az operafelvételek közvetítésének és stúdiófelvételének lehetőségei, az operafelvétel
és a hangjáték kapcsolata
Az oratórium felvételek hangzási kérdései
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5.3.3.
Különböző prózai és zenei felvételek hangzási célkitűzése 30 óra/ 40 óra
Vegyes műsorok dinamika arányai, kamaraművek, hangszerszólók intim vagy
reprezentatív hangzás kérdése. A zene és próza hangossága.
5.3.4.
Hangfelvételi hibák hallási gyakorlata
45 óra/ 56 óra
Zajos felvételek, digitális hibák, harmonikus torzítások, oldalcserék, vágási
hibajelenségek meghallása és a hiba feltételezett okának behatárolása.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Sztereo és sokcsatornás hangfelvételek lejátszására szolgáló készülékek és
erősítő/hangszórók, az EBU idevonatkozó ajánlásainak megfelelő akusztikai kialakítással
és elrendezéssel.
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vita
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

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

1.
1.4.
1.5.
1.7.
2.
2.1.
2.4.
2.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
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2.7.
4.
4.2.
4.3.
6.
6.2.
6.3.
9.
9.3.
9.4.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x

x
x
x
x

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

93 óra/ 165 óra*

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

6.1. A tantárgy tanításának célja
A zene és mozgókép kapcsolatainak, a zenei vonatkozású filmek esztétikai lehetőségeinek
bemutatása, e filmek értő befogadásának kialakítása, a tanulók ez irányú érdeklődésének
felkeltése, ízlésviláguk, értékrendjük alakítása és fejlesztése.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Esztétika
Zeneirodalom
Művészettörténet
Magyar irodalom, világirodalom
6.3. Témakörök
6.3.1.
A mozgókép előzményei, története
Némafilm-hangosfilm

30 óra/ 54 óra

6.3.2.
Zenei kapcsolódású filmek
63 óra/ 111 óra
Egyazon zenemű különböző képi megvalósításának összehasonlító elemzése
A zene „láttatása”: hangverseny és opera közvetítés, operafilmek, balettfilmek, zenei
ismeretterjesztő filmek, muzsikusok életrajzi filmjei, animációk, klipek, reklámok.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Hang- és videofelvételek meghallgatására és videofelvételek megtekintésére szolgáló,
akusztikai kialakítással és elsötétítési lehetőséggel rendelkező tanterem, melyben az alábbi
eszközök rendelkezésre állnak:
-Hifi sztereo videomagnetofon (VHS)
-képlemez lejátszó
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-sztereo (Dolby-sztereo) sokcsatornás hang lejátszására szolgáló dekóder/erősítő -rendszer
hangszórókkal
-akusztikai kialakítással és elsötétítési lehetőséggel rendelkező tanterem
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vita
szemléltetés

csoport
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

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

1.
1.1
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
7. Zenei újságírás és -szerkesztés tantárgy

93 óra/ 129 óra*

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

7.1. A tantárgy tanításának célja
32.

A zenei újságírás foglalkozások keretében a tanulók megismerik az írott és elektronikus
média zenével kapcsolatos ismeretterjesztő és kritikai tevékenységét, fejlesztve a tanulók
ez irányú írás- és beszédkészségét, stílusát, fellépését. Középiskolai szinten gyakorolják a
hangverseny-, opera-, és hangfelvétel-kritikák, a zenei tárgyú könyvek, írások szóbeli és
írásban történő elemzését, valamint a zenei témájú interjúk készítését.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Zeneirodalom
Leíró nyelvtan és stilisztika
Magyar- és világtörténelem
Művészettörténet
Esztétika
7.3. Témakörök
7.3.1.
Alapvelő műfajok az újságírásban
33 óra/ 36 óra
A hír, a tudósítás, az interjú, a riport, a kritika, a publicisztika, a zenei
ismeretterjesztés.
A sajtóorgánumok, médiumok.
Sajtóetika.
7.3.2.
Zenei témájú műsorok
60 óra/ 93óra
Közszolgálati, regionális s kereskedelmi műsorszórás.
Szöveges-zenés műsorok, a zenei ismeretterjesztés.
Műsorarányok, műsortervezés.
A hangfelvétel kiadás művészi és gazdasági szempontjai
Zenei tömegtermelés, kommercializálódás, elitkultúra-tömegkultúra.
Hangversenyek és hangversenysorozatok szerkesztési szempontjai, az előadás, a
várható közönségszám és az akusztikai környezet egyeztetése.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Elméleti előadások tartására alkalmas tanterem, az alábbi hang- és képtechnikai
lehetőségekkel:
CD lejátszó
VHS videomagnó
DVD, Blue-Ray lejátszó
TV monitor
sztereo erősítő hangszórók
iskolai könyvtár (szakfolyóiratok, napi- és hetilapok)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x

33.

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

3.
4.
5.
6.
7.
8.

kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x
x
x
x
x

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

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében

34.

5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.

Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x
x
x

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

62 óra/ 62 óra*

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

8.1. A tantárgy tanításának célja
A számítástechnika gyakorlatok során a tanulók megismerkednek az alapvető
szövegszerkesztési, táblázatkezelési és internetes tevékenységekkel, továbbá a
számítástechnika stúdiótechnikai alkalmazásainak gyakorlatával. Cél az alapfunkciók és
műveletek biztos ismerete, hogy szükség esetén a konkrét készülékek és programok
alkalmazását könnyebben elsajátítsák.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika
Fizika
8.3. Témakörök
8.3.1.
A számítástechnika története, alapfogalmak
Számítógép típusok, generációk
Számítástechnikai alapfogalmak.
A számítógép szerepe az adatfeldolgozásban
A számítógép üzembe helyezése
Hardver ismeretek.
8.3.2.
Operációs rendszerek
Állományok tárolása, könyvtárszerkezet, könyvtárkezelés.
DOS felület, parancsok
Windows rendszer használata
Linux rendszer

8 óra/ 8 óra

12 óra/ 12 óra

8.3.3.
Szövegszerkesztés, táblázatkezelés
14 óra/ 14 óra
A szövegszerkesztés alapszabályai, alapfunkciók alkalmazása.
Adatok bevitele, módosítása, függvények használata táblázatkezelőben. Abszolút és
relatív cellahivatkozások.
Adatok alapján grafikonok készítése, ennek szövegben való elhelyezése.

35.

8.3.4.
Zeneírás és feldolgozás
PCM ismeretek (mintavételezési frekvencia, felbontás stb.)
Analóg jelfeldolgozás.
Samplerezés.
Effektek alkalmazása.
A zeneíró és feldolgozó programok egyéb lehetőségeinek használata.
Editálás, hangmagasság és tempóváltoztatás.

28 óra/ 28 óra

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Megfelelően kiépített számítástechnika terem, tanulónként egy számítógéppel, zeneíró,
szerkesztő stb. programokkal.
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

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

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Képi információk körében
rajz készítése leírásból
x
rajz elemzés, hibakeresés
x

36.

3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

rajz készítése Z-rendszerről
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x

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

31 óra/ 67 óra*

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

9.1. A tantárgy tanításának célja
A partitúra ismeret tantárgy a partitúrák, zongorakivonatok biztos követésének készségét
fejleszti ki mindazon munkakörök betöltéséhez, amelyeknél a partitúra zongorán történő
megszólaltatása helyett elegendő annak követése, illetve ennek alapján a szükséges
kapcsolások, jelzések stb. megtétele. A foglalkozások a zenei műfajok és formák ismeretét
és a kottaolvasási készséget részben feltételezi, részben pedig továbbfejleszti.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Zeneirodalom
Szolfézs
Zongora kötelező
9.3. Témakörök
9.3.1.
Kottakövetési gyakorlatok
Hangszerszólók kottakövetése
Kamaraművek kottakövetése
Szimfonikus művek, operák zongorakivonatának követése
Szimfonikus, opera- és oratórium-partitúrák követése.
Zenei hibák, felismerése és bejegyzése.

31 óra/ 67 óra

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem zongorával, CD vagy egyéb digitális hanghordozó lejátszására alkalmas
készülék, sztereo erősítő/hangszórók.
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
37.

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

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

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett

38.

5.2.

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

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

268 óra/ 134 óra*

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

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók pályán való elhelyezkedése szempontjából alapvető fontossággal bír az iskolai
nagy együttesek munkájában való részvétel. A zenekari hangzáshoz való alkalmazkodás a
szólam tagjaként való intonáció, ritmikai együttműködés a pályaalkalmasság alapvető
követelménye. A kórusirodalom megismerése az éneklési készség fejlesztése. A
középiskolás korban kiemelten fontos a közösségi élmény erősítése, a kollektív
felelősségvállalás tudatos erősítése.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy
ismeretanyaga nyújt betekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A
zeneirodalom tantárgy kellő ismeretanyagot kínál a művek történeti, stilisztikai
ismeretéhez, a kamarazene tantárgy pedig megfelelő előtanulmányokat jelent az intonáció,
a csoportos ritmikai és artikulációs megfogalmazások terén. A szolfézs, zeneelmélet
tárgyak pedig az intonációs, illetve lapról olvasási készséget erősítik.
10.3.
Témakörök
10.3.1.
Barokk zene / Klasszikus zenekari művek átirata
Kórusok
Ave, beate Rex Stephane
Szent László himnusz
Mária-antifónák
Ó-magyar Mária-siralom
Húsvéti szekvencia
Alleluják
Domine, ad adjuvandum-rondellus
Alle, psallite-kanció
Sanctorum nunc solemnia-kanció
Lassus:
Hodie apparuit in Israel
Adoramus
Alleluja, laus et gloria
Palestrina:
Salve Regina
Victoria:
Tantum ergo
Gallus:
Duo seraphim
Bach:
Korálok
Vivaldi:
Gloria
Magnificat
Eszterházy:
Harmonia caelestis

39.

89 óra/ 45 óra

10.3.2.

Bécsi klasszikus művek / eredeti fúvószenekari művek

90 óra/ 45 óra

Kórusok
Haydn és Mozart kánonok
Mozart:
Hat noktürn
Laudate Dominum
Haydn:
Évszakok – tételek
Schubert:
XXIII. zsoltár
Brahms:
Regina Caeli
Síró éji csend
Mendelssohn:
Laudate Dominum
Ferleich uns Frieden
Liszt:
O salutaris hostia
Ave Maria
Ave verum
a Szent Erzsébet legendából és a Krisztus oratóriumból
10.3.3.
Kórusok
Fauré:
Debussy:
Bartók:
Kodály:

Bárdos:
Kocsár:

Orbán:

Csemiczky:

Romantikus és kortárs művek / kortárs magyar művek

Tantum ergo
Ave verum
Noktürnök
Egyneműkarok
Négy szlovák népdal
150. genfi zsoltár
Angyalok és pásztorok
Árva vagyok
Csalfa sugár
Nagyszalontai köszöntő
Újévköszöntő
Hegyi éjszakák
Szép könyörgés
Pange lingua
Sík Sándor Te Deuma
Naphimnusz
Motetták és világi kórusművek
Salve Regina
Adventi koszorú
Mária-énekek
Három nőikar
Lauda
Ave Maria
Mundi renovatio
Daemon irrepit callidus
Veni Creator
Ave Maria
Missa brevis
Pater noster

40.

89 óra/ 44 óra

Gyöngyösi:
10.4.

Cantate Domino

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

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

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

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

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

41.

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
11. Kötelező zongora tantárgy

100 óra/ 67 óra*

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

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai
tudást sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő
munkakör ellátására valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló
vagy a felsőoktatásban való tanulmányok folytatására.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy
ismeretanyaga nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika
tantárgy ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek
elsajátításában. Testnevelés tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését,
valamint elkerülhetővé teszi a foglalkozási ártalmak kialakulását.
11.3.
Témakörök
11.3.1.
Technikai gyakorlatok, etűdök
30 óra/ 20 óra
Czerny:
könnyű technikai gyakorlatok (pl. 160 rövid gyakorlat)
Czerny:
A kézügyesség iskolája I. kötet
Cramer:
Etűdök
11.3.2.
Barokk zeneművek
J. S. Bach:
Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach
J. S. Bach:
18 kis prelúdium
J. S. Bach:
Szvit-tételek (pl. francia szvit)

30 óra/ 20 óra

11.3.3.
Előadási darabok
40 óra/ 27 óra
Bartók:
Mikrokozmosz
Bartók:
Gyermekeknek
Schumann:
Jugendalbum
Csajkovszkij:
Jugendalbum
Schubert:
Táncok
Kodály:
Gyermektáncok
Diabelli:
Négykezesek
Mező:
Négykezes zongoradarabok
Kurtág:
Átiratok Machautól J. S. Bach-ig (négykezes, kétzongorás)
Mozart:
Hat bécsi szonatina
Mendelssohn:
Lieder ohne Worte

11.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

x
x
x
x

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

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Más hangszeres kísérete
x
Lapról olvasás
x

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

201 óra/ 134 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
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12.1.
A tantárgy tanításának célja
A szolfézs tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség
megalapozását és ismertesse meg e különleges kifejezési móddal - a zenével - a tanulókat.
A zeneiskolában szerzett zenei ismeretekre és alapvető készségekre támaszkodva fejlessze
tovább a növendék tudását és képességeit, egészítse ki azokat a szakközépiskolában
folytatandó hangszeres, zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a
majdani aktív zenéléshez szükséges képességeket és készségeket.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A szolfézs tárgy során tanulmányozott művek a diákok saját érzékeikkel való
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem
tantárggyal, szöveges mű esetén az irodalom tantárggyal, esztétikai szempontból pedig
összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet tárggyal. Az idegen nyelvek ismerete
elengedhetetlen a szöveges zeneművek teljes megismeréséhez és előadásához.
A szolfézs ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e
tárgy keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy mű lehetséges zenei
eszközeit.
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Készségfejlesztés hallás után
51 óra/ 33 óra
A hallás utáni készségfejlesztés a szolfézs gyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme,
mely sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A diákok számára nagyon
fontos, hogy mind jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene
évszázadok során folyamatosan cizellálódó elemeit. Elengedhetetlen tehát a
hangközök biztos felismerésének gyakorlása. Erre épül a hármashangzatok
felépítése, amelynek meghallása a hangközök biztos ismerete nélkül lehetetlen. Ezt
követi a klasszikus zenében is fontos, de talán a jazz világában még jelentősebb
elem, a négyeshangzatok elsajátítása, melyhez szükséges a hármashangzatok biztos
felismerése. Nem kevésbé fontos a ritmus biztos ismerete, melynek hallás utáni
fejlesztése folyamatos kell legyen.
12.3.2.
Készségfejlesztés éneklés útján
50 óra/ 34 óra
Az éneklés útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen
eszköz, amivel a diák saját biológiai organizmusán keresztülszűri a zene legkisebb
elemeit is. Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, szükséges,
hogy apró elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemeket pedig csak
énekelve tudja igazán magáévá tenni. Az éneklés segít neki a hallás- és írási
készségfejlesztésben is, hiszen ez az egyetlen biztos, önellenőrzésre is alkalmas
eszköze, amibe a zenei elemeket be tudja illeszteni. Eme ellenőrzés alkalmassá tételére
segít a lapról éneklés gyakorlása és a társaival közösen előadott zeneművek közösségi
élménye. A kamaraének rendkívül komplexen, már egészen kezdő szinten is nagyon
segíti a későbbi aktív zenésztevékenység gyakorlását. Az éneklésen keresztül
gyakorolhatja a különböző zenei stílusok előadási módját is, hangszerfüggőség nélkül.
A végső fázis, ha már e stílusokban való biztonságos közlekedés hatására az
improvizáció is teret kaphat a zeneteremtési folyamatok között.
12.3.3.
Készségfejlesztés írásban
50 óra/ 34 óra
Az írásbeli készségfejlesztés kapcsolja össze a hallás- és éneklés készségfejlesztését.
Rendkívül komplex feladat, két különböző agyi tevékenység egyidejű koordinálása.
Ám ezáltal hatalmas segítséget kap a diák egy új zenemű megismerésekor, hiszen
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tudja, hogy a zeneszerzőnek is azonos eszközök álltak rendelkezésére, mint amelyeket
ő is birtokol. Az egyszólamú írás a dallamhangok felismerésének összekapcsolását
követeli meg a ritmus felismerésével és a metrum folyamatos figyelemben tartásával.
A kétszólamú írás esetében ki kell fejleszteni a hallás olyan tulajdonságát, amely
irányzottan tudja kivenni a hallottakból a szükséges adatokat. Fontos, hogy az elméleti
tudásnak ne vessen gátat az íráskészség, a hármas és négyeshangzatok felépítésének
gyakorlása állandó feladatunk.
12.3.4.
Stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása
50 óra/ 33 óra
Nagyon fontos, hogy a készségfejlesztési céllal megszólaltatott zeneművek a szolfézs
gyakorlat tantárgy keretében híven tükrözzék a diák általános ismereteit a
zenetörténeti korszakok stílusairól is. Előfordulhat, hogy olyan zenei korszakokkal
találkozik egy diák a tantárgy keretében, amellyel hangszerén soha (pl. gregorián,
reneszánsz), ám stílusuk ismeretére szüksége van, hiszen nem válhat belőle kiművelt
zenész fő, ha bizonyos zenei korszakok stílusjegyeivel egyáltalán nem kerül
kapcsolatba. Ezen felül a saját hangszerén egy zenemű muzikális megformálását
nagyon sokban elősegíti, ha a szolfézs tárgy keretében kisebb példákon gyakorolja a
zenei formák összefogását, előadását. Ezáltal kialakul benne egy olyan stílusismeret,
melyre az aktív zenei tevékenységformákban is állandóan szüksége lesz, illetve saját
hangszerén is kamatoztathatja ebbéli tudását.
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét
és képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport
felkészültségéhez igazodjon. Az alábbi anyagban csupán javaslatok szerepelnek, hogy
mely zeneszerzőktől érdemes műveket keresnünk:
A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje (gregorián, trubadúr-, trouvère- és
Minnesang költészet)
A reneszánsz (Gombert, Willaert, Clemens non Papa, Arcadelt, Cipriano de Rore,
Lassus, A. Gabrieli, Palestrina, Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce,
Gesualdo, Viadana, Banchieri, Jannequin, Sermisy, Goudimel, Passereau, Certon, le
Jeune, Senfl, Othmayr, Gallus, Praetorius, Hassler, Friderici, Tallis, Byrd, Morley,
Bull, Farnaby, Dowland, Weelkes, Gibbons, Victoria)
A korabarokk (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell)
A nagy barokk zeneszerzői (Händel, Bach, Telemann, Scarlatti, Vivaldi, Rameau)
A bécsi klasszika (Mozart, Haydn, Beethoven)
A romantika (Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Brahms, Berlioz, Liszt,
Verdi, Muszorgszkij, Saint-Saëns, Bruckner)
A XX. század zenéjének főbb irányzatai (impresszionizmus, expresszionizmus,
folklorizmus, neoklasszicizmus, új bécsi iskola - Debussy, Ravel, Stravinsky,
Schönberg, Webern, Berg, Honegger, Prokofjev, Sosztakovics, Hindemith, Orff,
Britten, Bartók, Kodály)
A második világháború utáni magyar szerzők (Bárdos, Sugár, Ránki, Farkas, Kósa,
Kadosa, Maros, Petrovics, Szokolay, Lendvay, Balassa, Kurtág, Bozay, Durkó,
Szőllősy, Hidas, Kocsár, Csemiczky, Orbán, Vajda)
Ajánlott irodalom:
Liber Usualis
Dobszay: A gregorián ének kézikönyve
Szendrey-Dobszay-Rajeczky: Magyar gregoriánum
Fodor: Schola cantorum I-XIII.
Bartha: A zenetörténet antológiája
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Forrai: Ezer év kórusa
Forrai: Öt évszázad kórusa
Forrai: Duettek
Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások
Mozart: Bécsi Szonatinák, Gyermekkori darabok
Legányné Hegyi E.: Bach példatár I.-II. kötet
Bertalotti: Ötvenhat solfeggio
Lassus: 24 kétszólamú motetta
Nagy: Partitúraolvasás, partitúrajáték
Ádám: A dal mesterei I-V. kötet
Bartók: 27 gyermek- és nőikar
Kodály: Gyermek- és nőikarok, Vegyeskarok
Edlund: Modus Novus
Szőnyi: A zenei írás-olvasás módszertana, Befejező kötet
A www.imslp.org internetes oldal ingyenesen letölthető kottái
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Ötvonalas tábla
Kézi ritmushangszer-szett
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

osztály

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
magyarázat
2.
x
szemléltetés
3.
x
házi feladat
4.
x
x
együtt zenélés
12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
zongorázás-éneklés
éneklés

x
x
x

x
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hangszeres játék
egyéni felkészülés
hallott zenei anyag lejegyzése
zenehallgatás

x
x
x
x

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

201 óra/ 134 óra*

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

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A zeneelmélet tárgy tanításának célja, hogy a zeneművek legbelsőbb titkaiba is
betekintést nyerjenek a zenét tanuló diákok. A zeneelmélet tantárgy által elsajátított
készségek segítségével újabb érzékek nyílnak meg a diákok számára, hogy egy adott
zeneművet még alaposabban megismerjenek, így a zenei nyelv sokoldalú megismerése
révén tájékozódni tudnak a zeneművek harmónia- és formavilágában. Elsőként a barokk
és a bécsi klasszika zeneszerzőinek szólamvezetési szabályával ismerkednek meg (ezt a
részt nevezzük összhangzattannak), majd egy zenemű nagyobb összefüggéseibe is
betekintést engedő formai kérdések kerülnek előtérbe, melynek segítségével a nagy
arányokat érthetjük meg (ez a formatani rész). Hogy a tudás ne legyen meddő és
kizárólag elméleti, az erre legalkalmasabb hangszeren, a zongorán modellezzük egy-egy
zenemű harmóniai szerkezetét. Ennek a kezdő formája, amikor egy növendék fokszámok
alapján, szólamvezetési alapelveket betartva harmóniákat rögtönöz a zongoránál.
Továbbfejlesztett formája pedig az ún. continuo-játék, mely elsősorban a barokk zene
mindennapi gyakorlatát felelevenítve, a közös zenélés öröméhez juttatja a diákot a
harmóniafűzési szabályok készségszintre emelkedése után és "zenévé gyúrja" a tanulóban
fokozatosan összeálló zeneelméleti ismereteket
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A zeneelmélet nevű tárgy során tanulmányozott művek a diákok saját érzékeikkel való
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet
tárggyal. A matematika tárgy által elsajátítható többféle logikai rendszer segít megérteni a
zenei folyamatok legfelső szintjeit is és konkrét segítséget nyújt a különböző akkordok
megnevezésének, felépítésének meghatározásakor. Egyben a hallás utáni rögzítéskor
(diktandó) jó hasznát veszi a logikai képességeknek, melyek a szólamvezetés szabályainak
törvényszerűségei miatt a hallásban megmutatkozó hiányokat jól pótolják.
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei
eszközeit, formáit. A szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom tárgyak között természetesen
szoros kapcsolat áll fenn, hiszen mindegyikben szükség van bizonyos ritmikai, hallási
készségre, elméleti ismeretekre, zeneirodalmi tájékozottságra.
13.3.
Témakörök
13.3.1.
Összhangzattan
67 óra/ 45 óra
Elsőként a zeneművek legelemibb sejtjeinek viselkedésével kell megismerkedni, a
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benne található legkisebb hangzó egységek, a szólamok pontos viselkedésformáinak
elsajátításával. Műzenei példák egy-egy odaillő részletének sokaságaival tanítható
ezek megismerése. A különböző zenei elemek megismertetését célszerű minden
alkalommal a megfelelő zeneműrészletek meghallgatásával, bemutatásával,
elemzésével kezdeni, amit azután a művek alapján készíthető harmóniai vázlatok,
mintapéldák, akkordfűzési és egyéb gyakorlatok követhetnek. A tankönyvekből
kiválasztott példákat saját gyűjtésű és készítésű példákkal egészítsük ki. Fontos, hogy
a kisebb részletek elemzése is komplex legyen, tehát nem csak a megtanulandó
akkordokra terjedjen ki, hanem a ritmikára, melodikára, formára is. A harmóniai
menetek hangzásának, a zenei szerkesztés logikájának, a szép szólamvezetés
törvényszerűségeinek felismerése és elsajátítása érdekében nem mellőzhetjük
akkordfűzések rendszeres gyakorlását. Első lépésként az alapszabályok elsajátítása,
majd a mollban feltűnő vezetőhang miatti kivételes szólamvezetések feltűnésének
tisztázása következik. Ezt követően a hármashangzat fordítások általános és kivételes
eseteit, szólamvezetési érdekességeit tárgyalja, végül a négyeshangzatok felépítése,
fordításainak megtanulása a feladat. Zárásként az alterált akkordok felismerése,
felépítése a cél, esetleg kitekintéssel az elkövetkező, romantikus korszak harmóniáira
is. Mind hallás utáni lejegyzéssel, mind egyéni harmóniakidolgozással, mind a
zongoránál rögtönzött harmóniamenet játékkal fejleszthetőek a szólamvezetési
ismeretek elmélyítése.
Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a
műzenei példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:
Kesztler Lőrinc: Összhangzattan
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan
13.3.2.
Formatan
67 óra/ 45 óra
A formatan témakör betekintést enged nyújtani a zeneművek legbelsőbb rétegeibe.
Fokozatosan megismeri általa a diák a zeneszerzők szerkesztési elveit, korszakokra,
műfajokra lebontva. Eleinte a bécsi klasszika legegyszerűbb formájával, a periódussal
ismertet meg, majd az ebből továbbfejlesztett két- és háromtagú formával és
variánsaival (külső- vagy belső bővítés, coda). Ezt követően a "nagy" bécsi klasszikus
műfajokkal, mint szonátaforma, rondóforma, szonátarondó, Haydn-rondó, variációs
forma, vagy kidolgozás nélküli szonátaforma. Szimultán, vagy mint e formák
lehetséges előképei meg kell ismerkedni a barokk kor fontosabb formáival is: bar
forma, kéttagú táncforma, Couperin-rondó, chaconne, passacaglia. Javasolt irodalom,
melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei példákat,
akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan
Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai
13.3.3.
A continuo-játék alapjai
67 óra/ 44 óra
Az összhangzattan témakörre épülve, annak egy lehetséges gyakorlati alkalmazását
nyújtani hivatott a continuo-játék alapjai témakör. E kifejezés egy barokk kori
cselekvésformát elevenít fel, amikor minden zenekari- vagy kamaraprodukciókban
egy, vagy több játékos valamiféle billentyűs hangszeren (csembaló vagy orgona) az
összes zenekari szólam rezüméjét, minden játszott hangját, sűrített formában és
specifikusan a megfelelő billentyűs hangszerre alkalmazva, egyidejűleg játszotta.
Ebben nem csak az adott kor szólamvezetési szabályait kell figyelembe venni, hanem
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az éppen előadandó zenemű karakteréhez is igazítani kell a lejátszandó akkordok
milyenségét. Ennek gyakorlására azért van szükség a zeneelmélet órán, hogy a diákok
egymással kamarázva, a másik oldalról is megtapasztalják a gyakorlati zene
folyamatát.
Ajánlott zeneművek, melyek egyszerűbb continuo-játék gyakorlását teszik lehetővé:
- Monteverdi egyszerűbb kísérettel ellátott, 1 vagy 2 szóló énekhangra írott művei (pl.
Tirsi e Clori; Ninfa che, scalza il piede; Si dolce e’l tormento)
- Albinoni, Vivaldi, Corelli és további itáliai kismesterek szonátáinak, triószonátáinak
lassú tételei (pl. Vivaldi: La folia – téma)
- a barokk korszak osztinátó basszussal ellátott tételei (pl. Corelli Op.1. No.12./2,
Division Violin 1705, kiadta: John Walsh, Buxtehude: Herr, wenn ich nur dich hab’)
- J. S. Bach: Schemelli énekeskönyv dalai BWV 439-507
- Korabeli continuo-iskolák: pl. Telemann: Singe-, Spiel- und General-Bass-Übungen
(1733/34), Händel: Kompositionslehre, Heinichen: Der General-Bass in der
Komposition (1728), St. Lambert: Nouveau Traité de L’Accompagnement du
Clavecin (1707), Dandrieu: Principes de l’Accompagnement du Clavecin (1719),
illetve ezeket nagyon jól összefoglalja J. B. Christensen: Die Grundlagen des
Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert című könyve

13.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

3.

magyarázat
szemléltetés
házi feladat

4.

kooperatív tanulás

1.
2.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

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

1.
1.1.
1.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
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1.3.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

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

62 óra/ 134 óra*

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

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A zenetörténet tárgy tanítása az európai zene történetének összefüggéseire, valamint a
zene koronként változó kulturális beágyazottságára irányítja a diákok figyelmét.
Tanulmányaik során megismerik a különböző kultúrtörténeti korszakok kapcsolódását,
képet kapnak arról, hogy egy-egy zeneszerző milyen stílusirányzatok közepette alkotott. A
zenetörténeti ismeretek ugyanannyira elengedhetetlenek egy zenét tanuló diák számára,
mint egy átlagos diák számára a közismereten tanult történelem vagy irodalom. A
zenetörténettel való foglalkozás igen alkalmas a különböző ismeretek (történelem,
irodalom, művészettörténet) integrálására is, valamint arra, hogy olyan irányokba nyissa a
diák zenei érdeklődését, melyre a hangszeres órákon nem adódik lehetőség.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A zenetörténet tárgy különösen szoros kapcsolatot ápol olyan közismereti tantárgyakkal,
mint a művészettörténet, történelem és irodalom; egy-egy zenei korstílus vagy zeneszerzői
életpálya megértése ezek ismerete nélkül nem lehetne teljes, hiszen az európai kulturális
centrumokban a művészeti ágak mindig együttesen voltak jelen, így megértésük is csak
egymás kölcsönös figyelembevételével lehetséges.
Fontos célunk, hogy a diák - a korszakot jellemző stílusjegyek és a történelmi események
tükrében - meglássa az összefüggéseket a különböző tantárgyak között, és minél nagyobb
rálátással szemlélje az elemzett zeneművet. Mivel az órákon a zeneművek elemzése áll a
középpontban, a hangszeres foglalkozás célját is segítik, hiszen az elemzett művek sok
esetben részét képezik a diákok hangszeres repertoárjának. A zenetörténet tárgy
elengedhetetlen része a szakmai nyelv és a zenei szakszavak használata; ismeretének
elsajátítása pedig olyan zenei tantárgyak esetében is alapvető elvárás, mint a szolfézs és
zeneelmélet.
A zenetörténet tanulása során lehetősége nyílik arra, hogy a komplex zenei jelenségek és
folyamatok nyelvi reprezentációjában jártasságra tegyen szert. De nem csak az anyanyelvi
készségek fejleszthetőek, jó hatással lehet az idegen nyelvek tanulására is, hiszen a
tanulmányok során rendszeresen találkozik idegen nyelvű szövegekkel, a majdani
muzsikus léttel természetes módon összefüggő többnyelvűséggel tehát e tárgy tanulásakor
óhatatlanul szembesül.
14.3.
Témakörök
14.3.1.
Zenetörténeti ismeretek
21 óra/ 45 óra
A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról
korszakra haladva a zeneművek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit,
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy zeneszerző élettörténetét is, amely soha nem
választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális
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jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő
hatásait.
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a
klasszikus modern (Bartók és kortársai) közötti négy évszázad zenéje. A régebbi korok
zenéjére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a diák történelmi,
eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással, zeneértési szempontból
pedig nagyobb rutinnal rendelkezik. Mindazonáltal az 1500 előtti zenében is bőséggel
lehet találni olyan példákat, melyekkel lehetséges a zenetörténet tanulásának általános
megalapozása, de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen
azért, mert a korai évszázadok zenéjével a diákok aktívan nem találkoznak.
14.3.2.
Műelemzés
21 óra/ 45 óra
A zenetörténet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt zenemű kiemeléseként sor kerül
annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a zenemű keletkezésének
körülményeitől, zeneszerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a
legaprólékosabb harmóniai és formai elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott
zenemű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a diák számára. A megfelelően
kiválasztott tananyagnak része lehet olyan zenemű is, melyet bármely diák a főtárgy
óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.
14.3.3.
Zenehallgatás
20 óra/ 44 óra
A zenehallgatás a tantárgy talán legfontosabb része. Ennek a tanulási formának a
folytatásakor sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző hangzáskultúra
élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a később megismerendő zeneművek
sűrűjében és ennek segítségével tudja majd saját hangszerén az előadandó zeneművet
stílusosan eljátszani. Zenehallgatás nélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak.
Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új világot a diákok ízlésében, amellyel
gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt leendő zenekari zenészekben.
14.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés

osztály
x
x

x
x
x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

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

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

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

31 óra/ 67 óra*

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

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg és a zene sajátos területén tudják alkalmazni az esztétikum
törvényszerűségeit. Érzékeljék és tudják kifejezésre juttatni a zene területén az
esztétikának intellektualista, fiziológiai, asszociációs, fantázia-centrikus, pszichikai s
morális megnyilvánulását.
Találják meg az esztétikum jelenlétét, illetve jelenlétének szükségességét a hétköznapi
valóságban és a művészetekben. Lássák és láttassák a művészetek, - szakjuknak
megfelelően elsősorban zene – helyét és szerepét a társadalom, a kultúra szférájában.
Mindezek nyomán alapozódjék meg kritikai érzékük, ítélőképességük.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Zeneirodalom
Irodalomtörténet
Művészettörténet
Zenei mozgókép kultúra
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15.3.

Témakörök

A témakörök számukban és szakmai tartalmuk (anyaguk) szerint teljes egészében
megegyeznek a főtárgy tantárgynál szakirányonként, valamint hangszerenként
meghatározott előírásokkal.
15.3.1.
Az esztétika tárgya, különböző irányzatai
7 óra/ 16 óra
Ókori, görög-római kultúra, humanizmus, felvilágosodás esztétái. a klasszikus német
filozófia képviselői, az 1848. utáni polgári törekvésekben, az avantgárd irányzataival,
a XX. század törekvéseiben.
15.3.2.
Az esztétikai minőségek
12 óra/ 20 óra
Az esztétikum jellegben és értékben egymástól különböző konkrét megjelenési formái
(pl. szép és rút, fenséges és bájos, tragikus és komikus stb).
Az esztétikai minőségek, mint értékminőségek és érzelmi megnyilvánulások.
15.3.3.
Az esztétikum az zeneirodalom alkotásaiban
L. 3.3.3

15.4.

12 óra/ 31 óra

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

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

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4
4.1.
4.2.

Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

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

óra/ 108 óra*

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

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A szakmai elméleti tárgyak anyagai közötti összefüggések feltárása, az elméleti
ismeretek elmélyítése és készségszintű alkalmazása.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Elsősorban a zenetörténeti, formatani és zeneelméleti ismeretek összekötésén keresztül
a tantárgy egyértelműen a fenti tantárgyak (zeneirodalom, zeneelmélet) keretében
megszerzett készségekre támaszkodva mélyíti el a tanulók ismereteit.
16.3.

Témakörök

16.3.1.
Zeneművek harmóniai elemzése
óra/ 36 óra
Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek harmóniai elemzésén keresztül a tanult
harmóniafűzések, szólamvezetési törvényszerűségek felismerése, rögzítése.
16.3.2.

Zeneművek formatani elemzése
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óra/ 36 óra

Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek formai elemzésén keresztül a tanult
tipikus, klasszikus szerkesztési formák felismerése, rögzítése.
16.3.3.
Zenetörténeti ismeretek elmélyítése
óra/ 36 óra
A zenetörténet órán megismert művek, illetve a tanult mesterek életművének
mélyebb megismerése a zeneművek ismételt meghallgatásán, elemzésén, háttérinformációinak feltárásán, megismerésén keresztül.

16.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

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

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
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16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11888-16 azonosító számú
Előadó-művészeti alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

57.

Előadó-művészeti
előadás gyakorlat

Előadó-művészettörténet
(artistaművészet,
színművészet,
táncművészet és
Előadó-művészeti
zeneművészet)
program-és
projektszervezés
gyakorlata

A 11888-16 azonosító számú Előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb
korszakainak ismérvei, meghatározó műveinek
ismerete
Az adott előadó-művészeti ág meghatározó
alkotóinak és előadóinak ismerete
Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai,
stílusai alapvető jellemzőinek ismerete
Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos
ismeretek elhelyezése a történelemi, az
irodalmi, a művészettörténeti korszakokban

x

x

x

x

x

x

x

x

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj
legjellegzetesebb rendezvény helyszíneinek, az
előadás, rendezvény szervezéséhez
nélkülözhetetlen alapvető technikai feltételek
ismerete

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet,
színművészet, táncművészet és zeneművészet)
korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok
Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb
alkotóinak életműve
Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb
előadóinak életműve
Az adott előadó-művészeti ág és műfaj
meghatározó alkotásai
Az adott előadó-művészeti ág előadásainak
legjellemzőbb helyszínei
Az előadó-művészeti rendezvények alapvető
technikai feltételei

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Figyelem
x
Pontosság
Rugalmasság
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
x
Nyitott hozzáállás
x
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Emlékezőképesség
x
Figyelem-összpontosítás
x
Kontroll (ellenőrző képesség)
x

59.

x
x

x
x
x

17. Előadó-művészet történet
zeneművészet) tantárgy

(artistaművészet,

színművészet,

táncművészet és
139 óra

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és
előadóit és ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és
stílusjegyeinek sajátosságait.
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadóművészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadóművészet fejlődési folyamatára.
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Előadó- művészeti történeti ismeretek
47 óra
A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti
korszakról korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb
történeteit, eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely
soha nem választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy
mű kulturális jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját
korunkig is elérő hatásait. Műveket összefüggésükben is bemutat.
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a
klasszikus modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok
előadó-művészetére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a diák
történelmi, eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik.
Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-művészetben is bőséggel lehet találni
olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-művészeti ág története
tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására
törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével a
diákok aktívan nem találkoznak.
17.3.2.
Műelemzés
46 óra
Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a
mű keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első
fogadtatásától elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a
legaprólékosabb stílus és forma elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű
jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a diák számára. A
megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet bármely
diák a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.
17.3.3.
Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása
46 óra
Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az
adott előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és
hangfelvételeinek megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy
oktatásának. Ennek a tanulási formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a
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történelmi korokra jellemző kultúra élményvilágát. Ennek segítségével tud
tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében és ennek segítségével tudja
majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. Enélkül a
műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új
világot a diákok ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot
ébreszt valamennyi leendő előadóban.
17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
képfelvétel megtekintése
zenehallgatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

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

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
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2.5.
3.
3.1.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról

x

x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
18. Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy

54 óra

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet
és zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok
legfontosabb sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti
előadások legalapvetőbb technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott
rendezvény forgatókönyvének elkészítésére.
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai
tárgyakhoz.
18.3.
Témakörök
18.3.1.
Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei
27 óra
Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A
helyszín sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások
legfontosabb különbségeinek ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a
közönség és az előadók elhelyezkedésének eseteire.
18.3.2.
Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei
27 óra
Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek
sajátosságai. Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések
ismerete: így a hang, a világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége.
18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
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osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.
2.
3.
4.

magyarázat
kiselőadás
szemléltetés
helyszíni látogatás

x
x
x
x

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

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
19. Előadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy

54 óra

19.1.
A tantárgy tanításának célja
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel
módon folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak
egyben. A tantárgy célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok
elméletoktatásához, az adott korszak produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá
váljanak a diákok által létrehozott produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei
darabok, artista előadások formájában.
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri
a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt
szervezése c. modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán.
19.3.
Témakörök
19.3.1.
Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata
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40 óra

Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos
előadása.
-

a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése
stílusjegyek ismerete
előadásmód
technikai feltételek

19.3.2.
Forgatókönyv készítés gyakorlat
14 óra
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése.
-

az előadás stílusának, jellegének meghatározása
az előadás célközönségének felmérése
piackutatás
marketing
pályázatok felkutatása
humán erőforrások felmérése
technikai igények felmérése
technikai adottságok felmérése
költségvetés tervezése
a program lebonyolítása

19.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
19.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Tematikus kutatás
interneten

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Számítógép

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

1.
1.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
x
rendszerezése
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1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x
x
x
x

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11887-16 azonosító számú
Kulturális program és projekt szervezése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

66.

Projekttervezés és
projektmenedzsment

Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata

Rendezvényszervezés

Rendezvényszervezés
gyakorlata

A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

FELADATOK
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb
szervezetekkel
Kampányokat szervez
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi,
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi követelményeket
Közreműködik projektpályázatok elkészítésében

x

x

Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt
szervezetének kialakításához

x

x

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a
partneri kapcsolattartás menetének és a
jelentéskészítés rendjének megalkotásában

x

x

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli,
nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat,
kezeli a projektre vonatkozó elektronikus
pályázati rendszert

x

x

Részt vesz a projekt terv szerinti
megvalósításában, különös tekintettel az idő- és
költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék
minőségi jellemzőire

x

x

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló
tevékenységek kivitelezését, illetve a
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat

x

x

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az
előrehaladás nyomon követésében a tervtől való
eltérés vizsgálatában

x

x

Közreműködik a projekt lezárásában, a
projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység
dokumentálásában

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A rendezvények típusai
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei
Szervezők és közreműködők, koordináció
Rendezvény költségvetési terve
Rendezvény forgatókönyve
Közönségkapcsolati feladatok
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x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai
Rendezvény értékelése
Kampányszervezés
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv
Projekt és projektszervezet
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram,
hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés,
erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs
és minőségterv, monitoring és kontrollterv
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-,
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs
menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
x
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
x
Jelentéskészítés
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Pontosság
x
Rugalmasság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
x
Kreativitás, ötletgazdagság
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x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

20. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy

36 óra

20.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen
közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és
mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje
meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat.
20.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nem kapcsolódik, alapozó tárgy.
20.3.
Témakörök
20.3.1.
A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment
- A projekt és jellemzői
- Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)
- Projekt és projektszervezet
- Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai
- Információgyűjtés
- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata

5 óra

20.3.2.
Programozás, azonosítás, tervezés
13 óra
- Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások
- Igényfelmérés, megvalósíthatóság
- Projekttermék/Output, a projekt definiálása
- Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és
minőségterv, monitoring és kontrollterv
- „Kritikus út”
- Projektdokumentumok
- Tervlezárás és kockázatelemzés
- Projekttervek jóváhagyása
- Nyilvántartás
20.3.3.
Megvalósítás és kontroll
13 óra
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment)
- Projekt monitoring
- Nyomon követési eljárások
- Beavatkozások meghatározása
- Szállítók és közbeszerzés
- Szerződéskötés
- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
- Információgyűjtés
20.3.4.
Értékelés és zárás
- Nyomon követési eljárások
- Eltérések elemzése

5 óra

69.

-

Projekttervezési
jelentéskészítés

és

menedzsment

dokumentumok,

formanyomtatványok,

20.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, csoportszoba, számítógép terem
20.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

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

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

70.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

2.1.

Írásos elemzések készítése

x

x

2.2.

Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében

x

x

x

x

x

x

x

x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

3.1.

rajz értelmezése

x

x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

3.2.
3.3.
3.4.

rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

x
x
x

x
x
x

3.5.

rajz elemzés, hibakeresés

x

x

3.6.
4.

rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében

4.1.

Esetleírás készítése

2.3.
2.4.
2.5.
3.

4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet
Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
x
x
x
x

x

x

20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
21. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy

36 óra

21.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással
összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati
rendszert.

71.

21.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy
során elsajátított kompetenciákra.
21.3.
Témakörök
21.3.1.
A projektmunka gyakorlata
22 óra
- Az igényfelmérés módszerei
- A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
- Projekttervezés
- Célkitűzés (célfa, problémafa)
- Tevékenységdiagram
- Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix
- Időrendi ütemezés (Gantt)
- Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés)
- Kommunikációs és minőségterv
- Monitoring és kontrollterv dokumentumai
- „Kritikus út” kiszámítása
- Kockázatelemzés módszerei
- Nyilvántartás
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment) dokumentumai
- Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata
- Szerződéskötés mintadokumentumai
- Információgyűjtés és rendszerezés
21.3.2.
A projektet támogató szoftverek használata
7 óra
- A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
- Elektronikus pályázati rendszer használat
21.3.3.
Pályázatírás
- Hazai és uniós pályázatok rendszere
- Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai
- A pályázatírás módszertana

7 óra

21.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, csoportszoba, számítógépes terem
21.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

72.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni

csoport

osztály

x

x

1.

magyarázat

x

2.

kiselőadás

x

3.
4.

megbeszélés
vita

x

5.

szemléltetés

6.

projekt

x

7.

kooperatív tanulás

x

8.

szimuláció

x

9.

szerepjáték

x

10.

házi feladat

számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x
x
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

x

x

x

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

számítógép, internet,
szoftverek

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

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban

x
x
x

73.

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, nyomtató,
internet

Számítógép, nyomtató

Számítógép, nyomtató,
fénymásoló

2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
22. Rendezvényszervezés tantárgy
36 óra
22.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit,
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak
képessé rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a
marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
22.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és
projektmenedzsment tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra
épül.
22.3.
Témakörök
22.3.1.
Rendezvénytípusok és feltételek
9 óra
- A rendezvények típusai
- A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai
- A rendezvények tárgyi feltételei
- Munkamegosztás és koordináció a rendezvényszervezésben (szervezők,
közreműködők)
- Konfliktuskezelői technikák

74.

5 óra

22.3.2.
Jogi alapok
A rendezvényszervezés jogi alapjai:
-

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai

22.3.3.
Rendezvényi költségvetés készítés
- Rendezvények tervezése
- Költségvetés készítése
- A forgatókönyv részei
- Megvalósítás és értékelés

13 óra

22.3.4.
Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció
- A közönségkapcsolati munka alapjai
- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció
- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv
- Kampányszervezés
- Közösségi média

9 óra

22.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, számítógép terem
22.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

x

csoport

osztály
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet
számítógép, projektor,
internet

x
x
x
x

x

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

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret

75.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

22.6.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján

A tantárgy értékelésének módja

76.

x

x
x

x

x
x

x

Számítógép, nyomtató

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
23. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy

31 óra

23.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait,
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
23.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül,
valamint a rendezvényszervezés ismereteire.
23.3.
Témakörök
23.3.1.
Forgatókönyvírás
- Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése.
- A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés)
- Táblázatkészítés
23.3.2.
Költségvetés készítése
- A rendezvény tervezése, forrásai
- Költségvetés készítése gyakorlatban

13 óra

6 óra

23.3.3.
Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata
12 óra
- A közönségkapcsolati munka módszerei
- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata
- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése
- Kampányszervezés gyakorlata
- Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában
23.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, számítógép terem, gyakorlati helyszín
23.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés

x
x

osztály
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

5.
6.
7.
8.
9.

házi feladat
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

x
x

x
x
x
x
x

x
x

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

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

23.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

79.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
összesen 160 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
hangosítási gyakorlat
hangfelvételi gyakorlat
rendezvény teljes körű hangtechnikai lebonyolítása:
- technikai forgatókönyv készítése
- tárgyi és személyi feltételek felmérése, mikrofonozási terv készítése
- szerelési időtartam felmérése
- rendezvény hangtechnikai feladatainak kivitelezése
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
hangosítási gyakorlat
hangfelvételi gyakorlat
rendezvény teljes körű hangtechnikai lebonyolítása:
- technikai forgatókönyv készítése
- tárgyi és személyi feltételek felmérése, mikrofonozási terv készítése
- szerelési időtartam felmérése
- rendezvény hangtechnikai feladatainak kivitelezése
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