
12. Alapfokú Művészetoktatás  

 

Az alapfokú művészeti iskola: 

Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 

meghatározott követelmények teljesítésével történő képesség-és személyiségfejlesztésen 

van. Hozzájárul az egyesített, integrált nevelés-oktatás megvalósításához, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetencia területeinek folyamatos fejlesztéséhez. 

A művészetoktatás a készség-és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást, a 

személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési 

jellemzőihez igazítja. 

 

Céljaink: 

 A választott művészeti ágon és tanszakon belül nyújtson speciális művészeti 

ismereteket. 

 Az alkotó munkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a 

harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. 

 Alakítson ki a tanulókban a nemzeti és egyetemes kultúra iránti nyitottságot, esztétikai 

érzékenységet. 

 Neveljen a művészetek befogadására, értésére és művelésére. 

 Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi kapcsolatteremtésben, 

együttműködésben és kommunikációban a toleráns magatartásra. 

 Alakítson ki a tanulókban egyéni és kollektív felelősségtudatot; az értékmegőrzés, a 

szép és kulturált környezet iránti igényt. 

 

Feladataink: 

 Ismertesse meg az egyes művészeti szakterületek alapvető ismeretanyagát és 

technikáit. 

 Alapozza meg az egyes művészi kifejezőkészségek kialakítását. 

 Bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját és fejlessze improvizációs készségét. 

 Készítse fel az átlagosnál jobb képességű tanulókat a szakirányú továbbtanulásra. 



 Tegye alkalmassá a növendékeket a művészeti együttesekbe, csoportokba való 

bekapcsolódásra. 

 Alakítson ki bennük egyfajta belső igényt a művészetekkel való kapcsolattartásra (a 

tanulmányok befejezése utáni időszakra vonatkoztatva is). 

 Ösztönözze a tanulókat a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. 

 Feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a 

legértékesebb emberi alapképesség. 

 

 

Iskolánkban működő művészeti ágazatok és tanszakok: 

 

Táncművészeti ág: 2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző 

Néptánc tanszak: 

 Főtárgy: Néptánc 

 Kötelező tárgy: Folklórismeret 

 

Képző- és Iparművészeti ág: 2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző 

Képzőművészeti tanszak: 

 Főtárgyak:  

Vizuális alapozó gyakorlatok (1–2. előképző évfolyam)     

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)  

 Főtárgy: a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 

Grafika és festészet tanszak 

 Kötelező tantárgy: (1–10. évfolyam) 

Vizuális alkotó gyakorlat  

 

Zeneművészeti ág: 

Egyéni hangszeres oktatás: 

Fafúvós tanszak:  

 Főtárgyak: Furulya, Fuvola 

 Kötelező tárgy: Szolfézs 



Billentyűs tanszak: 

 Főtárgy: Zongora 

 Kötelező tárgy: Szolfézs 

Akkordikus tanszak: 

 Főtárgy: Ütő 

 Kötelező tárgy: Szolfézs 

 

Csoportos oktatás: 

Zeneismeret tanszak: 

 Főtárgy: Szolfézs főtárgy 


