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BEVEZETÉS
A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA ÉS FELADATA
A pedagógiai program tartalmazza az intézmény nevelő-oktató munkájának legfontosabb céljait, ezek elérését lehetővé tevő tárgyi és személyi feltételrendszert, s az intézményben alkalmazott pedagógiai módszereket.
A pedagógiai program a nevelési-oktatási intézmény legalapvetőbb szakmai, pedagógiai
alapdokumentuma, amelyben az intézmény meghatározza önmagát, a partnereit és a
külvilág számára is nyilvánvalóvá, érthetővé és ellenőrizhető teszi céljait, feladatait,
illetve az egész tevékenységét.
AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE
Az iskola 1962-ben kezdte meg tevékenységét négy évfolyamos általános gimnáziumi
képzés kialakításának terveivel, először a helyi általános iskola, később a zirci Apátság
épületében, 1969-től az e célra épített épületben működik.
1973-tól a térség német nyelvi hagyományaira alapozva német tagozatos osztályt indított, amely az 1981-től bevezetett fakultatív oktatás miatt ideiglenesen 1990-ig szünetelt.
Az 1990/91-es tanévben egy német nyelvi és egy rajz és vizuális nevelés speciális csoportból álló osztály indult, ez utóbbi szolgált alapjául a 2001-ben indított, már régiós
beiskolázású művészeti szakközépiskolai osztálynak.
2005-ben indult a nyelvi előkészítő évfolyam német nyelvi képzéssel, amely 2007-ben
kiegészült angol nyelvvel.
2007-ben Zirc Város Önkormányzata működtetésre átadta a „Zirci Zeneiskola” elnevezésű alapfokú művészetoktatási intézményét Veszprém Megye Önkormányzatának, és
azt jogutódlással beolvasztotta a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolába.
AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestületének és alkalmazotti közösségének feladata egy nyitott, szabad
szellemű, diákközpontú iskola működtetése, amelyben a magas színvonalú szakmai és
általános műveltség megszerzésének lehetősége mellé kiemelt művészeti, idegen nyelvi
és informatikai képzést kínálunk és ahol a tanulók olyan szilárd kulcskompetenciák és
munkaerő-piaci kompetenciák birtokában hagyják el intézményünket, amely képessé és
fogékonnyá teszi őket az élethosszig tartó tanulásra, ismereteik folyamatos megújítására.
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény célja egy demokratikus, az iskola szereplőinek szoros együttműködésén, az
egyes képzési ágak egymást erősítő tevékenységén alapuló, a diákok önkormányzatiságát messze figyelembe vevő és kihasználó, a kor technikai színvonalának megfelelő
infrastrukturális és eszközrendszerrel rendelkező intézményrendszer kiépítése és működtetése, amely alkalmas az egyén képességeinek kibontására, a hátrányok kiküszöbölésére, a tehetségek kiemelésére.
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA
2011. évi CXC törvény: A köznevelésről
1993. évi LXXIX. törvény: A közoktatásról
2011. évi CLXXXVII. törvény: A szakképzésről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptantervről
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet: A Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
100/1997.(VI.13.) Korm. rendelet: Az érettségi vizsgaszabályzat kiadásáról.
19/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet: A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről
193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről,
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jogállásának
rendjéről
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról
149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből
a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szakmai Alapdokumentuma.
A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA
A Pedagógiai programot
az iskola diákönkormányzata 2013. március 26. napján tartott ülésén, véleményezte és a
benne foglaltakkal egyetértett;
az iskola szülői munkaközössége 2013. március 26. napján tartott ülésén véleményezte
és a benne foglaltakkal egyetértett;
az iskola nevelőtestülete 2013. március 27. napján tartott ülésén elfogadta.
Kelt: Zirc, 2014. március 31.
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AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
személyi állománya a Pedagógiai program megvalósulásának egyik garanciája. A Pedagógiai program 1. sz. melléklete tartalmazza a személyi állományra vonatkozó aktuális
információkat.
AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEI
Az intézmény működéséhez, a Pedagógiai program megvalósulásához szükséges általános eszközök aktuális jegyzékét a Pedagógiai program 2. sz. melléklete tartalmazza.
A középfokú oktatásban használt tantermek mindegyike számítógéppel, projektorral és
interaktív táblával felszerelt.
A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola öszszetett iskola. Ellátja a gimnáziumi, a szakközépiskolai képzés, és az alapfokú művészetoktatás feladatait.
Az összetett iskola pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény. Egy nevelőtestület, egységes vezetés alatt látja el, a gimnázium, a szakközépiskola és az alapfokú művészetoktatás feladatait.
A szakmai feladatszervezés szempontjából az összetett iskola a különböző típusú iskolák feladatait az egyes feladatoknak megfelelő külön tananyag és követelményrendszer
alkalmazásával valósítja meg, tehát külön-külön helyi tantervet alkalmaz a különböző
iskolatípusok nevelési és oktatási céljainak megvalósításához.
Emiatt a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai programja az alábbi táblázat szerint épül fel:
Pedagógiai program felépítése
Nevelési program
gimnáziumi képzés helyi tanterve

nyelvi előkészítő évfolyammal induló
emelt szintű nyelvi képzés
felnőttoktatás

Helyi tanterv
szakközépiskola képzés helyi tanterve

díszítőfestő

festő

alkalmazott grafikus
alapfokú művészetoktatás helyi tanterve
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NEVELÉSI PROGRAM
1.

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI
JAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI

1.1

PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK

ALAPELVEI, CÉL-

Fontosnak tartjuk és pedagógiai munkánk során előtérbe helyezzük az alábbi alapelveket:


egyenrangúság;



hátrányos megkülönböztetés tilalma;



esélyegyenlőség;



az életkori és egyéni sajátosságokból kiinduló fejlesztés;



a folyamatos önfejlesztés;



bizalom;



következetesség;



empátia.

Iskolánk, mint állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény, nem elkötelezett egyetlen
vallás vagy világnézet mellett sem.
ALAPVETŐ CÉLOK A NEVELÉS-OKTATÁS TERÜLETÉN

1.2

Iskolánk alapvető céljának tekinti a kiegyensúlyozott, harmonikus, örömre és szeretetre
nyitott, érzelemgazdag, autonóm, a hazához és nemzethez kötődő, a jelen viszonyai
között eligazodni képes, a társadalmat aktívan alakítani kívánó és tudó, a világ és az
emberiség ügyeivel is közösséget vállaló ember nevelését.
Alapvető cél azoknak a kulcskompetenciák elmélyítése, amelyekre minden egyénnek
szüksége van a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez,
a társadalmi beilleszkedéshez, ezek


az anyanyelven folytatott kommunikáció;



az idegen nyelveken folytatott kommunikáció;



a matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki
tudományok terén;



a digitális kompetencia;



a tanulni tudás;



a szociális és állampolgári kompetenciák;



a kezdeményező- és vállalkozókészség;



a kulturális tudatosság és kifejezőkészség.

Ezek a célok olyan iskolában valósíthatók meg, amely humanista, szeretetteljes légkörű,
gyermekközpontú, amely az intézmény deklarált értékei mellett széles teret nyit a tanulók értékképző tevékenységének is.
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FELADATUNK A NEVELÉS-OKTATÁS TERÜLETÉN

1.3

A nevelés–oktatás területén feladatunk az, hogy


tanulóinknak időtálló erkölcsi értékek közvetítsünk úgy, hogy azok egyéniségük
részévé váljanak;



hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén;



A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, a jeles
magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők,
sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai
alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk
révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki;



segítsük más népek, nemzetek, etnikumok szokásainak, hagyományainak megismerését, elfogadását;



alakuljon ki a tanulókban a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a
felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége;



erősítsük tanulóinkban a csökkent vagy megváltozott képességű, a hátrányos
helyzetű, a fogyatékos emberekkel és társaikkal szembeni toleranciát;



tanulóink a művészeti ismeretek, készségek, képességek fejlesztésével lehetőséget kapjanak személyiségük minél teljesebb kibontakoztatására, az önkifejezés
és önmegvalósítás eszközrendszerének elsajátítására;



segítsük tanulóinkat szilárd alapműveltség megszerzésében, amelynek birtokában képesek lesznek az állandó önképzésre, kreatív gondolkodásra, további tanulásra;



kifejlesszük tanulóinkban az önálló tanulás és a tudásra, ismeretekre épülő önálló véleményalkotás képességét;



segítsük tanulóink értékkel bíró, értéket teremtő egyéni törekvéseit;



tehetséges tanulóinkat igényes követelmények elé állítva segítsük a felsőfokú
továbbtanulásra való felkészülésüket;



az átlagosnál gyengébb tanulóinkat felzárkóztassuk;



pontosan megfogalmazott követelményrendszer alapján tanulóinkat következetesen és rendszeresen ellenőrizzük, minősítsük, hozzájárulva az egészséges önértékelés kialakulásához;



kifejlesszük tanulóinkban a szűkebb és tágabb környezetük iránt érzett felelősséget, az egészséges élet iránti elkötelezettséget;



segítsük a megalapozott szakma, illetve pályaválasztást; felkészülést további tanulmányokra;
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hátrányos helyzetű tanulóink számára megtaláljuk azokat a hátránykompenzációs lehetőségeket, amelyek segítik felzárkózásukat.
KONKRÉT CÉLOK TERÜLETENKÉNT

1.4

1.4.1 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágán belül olyan képzés folyik, ahol tanulóinknak lehetősége nyílik az esztétikai érzékenység, a szépre való hajlam, a nyitottság
és igényesség kialakítására, ahol a művészet segítségével megismerhetik az egyetemes
emberi kultúra, a nemzeti hagyományok értékeit, és amely hozzájárul az egyéni boldogság kiteljesítéséhez.
Célunk, hogy


a zirci járás területén élő gyermekeknek teljes körű lehetőséget biztosítsunk az
alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágába történő bekapcsolódásra;



a tanszakok megfelelő kialakításával széles lehetőséget teremtsünk az egyéni
foglalkozásokon túl a közösségi élmények közvetítésére;



tehetséges tanulóink eljussanak a különböző térségi, megyei, regionális és országos versenyekre;



alapítványi támogatással és pályázati forrásokból rendszeresen szervezzünk zenei táborokat az érdeklődő tanulók részére;



részt vegyünk a térség kulturális életében.

1.4.2 GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
1.4.2.1 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL INDULÓ EMELT SZINTŰ ANGOL, ILLETVE
NÉMET NYELVI KÉPZÉS

A gimnáziumi képzés alapvető célja az érettségire történő felkészítés és a tanulók továbbtanulásának segítése.
A nyelvi előkészítő évfolyam lehetőséget teremt az idegen nyelvi kompetencia kialakítására, a magas szintű nyelvismeret elsajátítására.
Ezen a területen célunk, hogy


tanulóinknak biztosítsuk az alkalmazás szintű informatikai ismeretek elsajátításának lehetőségét az ECDL legalább 6 modulja szintjén;



egyéni foglalkozás keretén belül támogassuk a tehetséges tanulók felkészítését a
különböző tanulmányi versenyekre;



minél szélesebb körben biztosítsuk az érdeklődési köröknek megfelelő szakkörök, diákkörök működését;



felmérjük a hátrányos helyzetű tanulókat és pályázatok segítségével hathatós
támogatást biztosítsunk tanulmányaik elvégzéséhez;



felmérjük a sajátos nevelési igényű tanulókat, és az organikus okokra vissza nem
vezethető sajátos nevelésű igényt szakemberek javaslatai alapján a megfelelő
szaktanárok bevonásával, egyéni foglalkozás keretében próbálja az iskola kezelni;
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nemzetközi nyelvi projektekbe történő bekapcsolódással biztosítsuk tanulóinknak, illetve tanulócsoportjainknak a nyelv valóságos helyzetekben való használatát.

1.4.2.2 FELNŐTTOKTATÁS
A gimnáziumi felnőttoktatás célja, hogy a térségünkben továbbtanulni akaró felnőtteknek lehetőséget adjon az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez és az esetleges továbbtanuláshoz. A választott forma a levelezős képzés, amely erősen épít a tanulók önfejlesztésére, ugyanakkor nagyobb lehetőséget biztosít a munka melletti tanulásra. A képzés eredményessége érdekében


tájékoztató anyagokkal el kell érni, hogy képzésünk ismertté váljon Zircen és a
kistérség településein;



a tanterv kidolgozásánál figyelembe kell venni a kötelező érettségi tárgyak óraszámainak megfelelő megjelenését;



a költségek csökkentése érdekében törekedni kell a taneszközök kölcsönzésének
növelésére, illetve a digitális tartalmak felhasználására.

1.4.3 SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
A művészeti szakközépiskola párhuzamos oktatás keretében készíti fel a festő és a grafikus tanulókat az érettségi és a szakmai vizsgára. Feladata az érettségire történő felkészítésen túl a szakmai vizsga követelményeinek teljesítése, illetve a tanulók továbbtanulásának és a szakmában történő elhelyezkedésnek a segítése.
A gimnáziumi képzésnél megismert célokon túl

1.5



a pályázati lehetőségek kihasználásával megteremtjük annak feltételét, hogy tanulóink a jelenlegi legkorszerűbb technikai eszközök alkalmazásával ismerjék
meg választott szakmájuk követelményrendszerét;



felkészítjük tanulóinkat a különböző szintű szakmai és művészeti versenyekre;



kiállítási teret biztosítunk az iskola épületein belül, illetve városi, térségi színtereken munkáik, műveik bemutatására;



hazai és nemzetközi művészeti projektek segítségével lehetőséget teremtünk bekapcsolódni a világ művészeti életébe;



kiemelt szerepet szánunk a természettudományos képzés színvonala növelésének, hogy a szakközépiskola tanulói nagyobb eséllyel kapcsolódhassanak be a
műszaki felsőoktatásba.
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK

Az iskola pedagógusainak kezében sok fajta pedagógiai módszer van arra, hogy a különböző oktatás-nevelési célokat a lehető leghatékonyabban elérjék. A legtöbbször alkalmazott pedagógiai módszereket a táblázat tartalmazza.
Módszer
Frontális osztálymunka
Egyéni foglalkozás

Lényege
Olyan oktatási szervezési mód, amelynél az osztályban, azonos időben, ugyanazon
célok alapján, azonos tananyagtartalom feldolgozásával, azonos ütemben, tanári
irányítással folyik a tanulói munka. A középfokú oktatásban a legelterjedtebb oktatási
forma.
A tanár és diák közvetlen kapcsolatán alapuló, sok tekintetben a leghatékonyabb
oktatási forma. Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban alkalmazzuk.
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Projekt módszer

Kooperatív
módszer

Differenciált
oktatás

Páros munka

1.6

Tanárok és diákok közös tervező és kivitelező tevékenységére épülő módszer. A
megismerő folyamatot olyan komplex feladatok – projektek – sorozataként szervezi
meg, amelyek középpontjában egy, többnyire gyakorlati természetű, a mindennapi
élethez kapcsolódó probléma áll.
A kooperatív tanulási forma a tanulók 4-6 fős csoportokban végzett tevékenységén
alapul. A csoport tagjainak érdeke, hogy valamit megtanuljanak. A tanulás közben
kölcsönösen függnek egymástól, ezért az együttműködő képességeik fejlődnek, baráti
viszonyok alakulhatnak ki köztük. Motiváltak a közös célok elérésére, s közben fejlődnek a kommunikációs képességeik, technikáik.
A differenciált oktatásban az egyéni sajátosságokkal rendelkező diákok, párhuzamosan végezhetnek testre szabott feladatokat. Előfeltétele, hogy a tanár ismerje a tanulók egyéni jellemzőit (képességeiket, előzetes ismereteiket, motiváltságukat, munkavégzésüket, együtt működő képességüket, szociális hátterüket, társas helyzetüket)
hiszen ennek megfelelően végezhet differenciálást a tanórákon.
A párban folyó tanuláskor két tanuló együttműködik valamely tanulmányi feladat
megoldása érdekében. A páros munka szolgálhatja az oktatás színesebbé tételét, de
alkalmazható differenciálás érdekében is. A páros munka alkalmazása leggyakoribb
az anyanyelvi és idegen nyelvi órákon.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ
MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK

A

A szükséges taneszközöket a szaktanárok a központi, illetve az általuk összeállított tantervek alapján választják ki, illetve illesztik be a tanmenetükbe. A központilag kiadott
taneszközöket a szaktanár, főtanszaki tanár kiegészítheti a képzésben felhasznált egyéb
taneszközökkel. Az informatika meghatározó szerepet tölt be napjaink oktatásában,
ezért egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az elektronikus tananyag, illetve szemléltetés lehetőségeire.
Az eszközök és felszerelések részletes jegyzékét a pedagógiai program 3. sz. melléklete
tartalmazza.
2.
A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
2.1

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ALAPJA

A személyiségfejlesztés a nevelő-oktató munkánk alapvető része és célja is egyben, az
ismeretátadó funkciók mellett ezt várja el tőlünk a szülői ház és a tágabb társadalmi
környezet is.
Minden ember számára köztudott, hogy a gyerekekben a fejlődést befolyásoló biológiai
(öröklött) tényezők elválaszthatatlanul és bonyolultan összefonódnak a nevelési tényezőkkel, a környezeti hatásokkal, amelyek jelentőségükben és összetettségükben messze
felülmúlják a biológiai faktorokat.
A gyermek személyiségének alakulására a legnagyobb hatással a család van. Ezen kívül
számos tényező alakítja és befolyásolja a tanulók személyiségének kialakulását. Intézményünk ezeknek a hatásoknak a személyiségfejlődésre pozitív hatásait igyekszik erősíteni.
Optimálisan olyan személyiség kialakítására törekszünk, mely gyorsan változó világunk
kihívásaira válaszolni képes, adaptív, sokoldalú, kreatív, önmaga és közössége sorsát
alakítani tudó, egészséges, tevékenység- és örömképes.
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2.2 A SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSE
A pedagógiai folyamatban szinte minden átfogóbb tevékenység keretei között jelentős
szerepet játszik a tanulók megismerése, a tanulók fejlődésének, fejlettségének, előzetes
tudásának és intelligenciájának, kommunikációs kompetenciájának felmérése, feltérképezése.
A tanulók szakszerűbb, árnyaltabb, a személyiség sokféle összetevőjére kiterjedő megismerése alapvető feltétele a hátrányos helyzetű gyerekek megfelelő, az esélyegyenlőtlenségeket lényegesen tompító képzésének, nevelésének.
A diagnosztizáló technikák a kiemelkedő képességű diákok hatékonyabb és személyiségközpontú fejlesztését is lehetővé teszik.
A személyiség megismerésében legnagyobb szerep az osztályfőnöknek, alapfokú művészetoktatásnál a főtanszakos tanárnak jut, aki folyamatosan figyelemmel tudja kísérni a
tanuló tevékenységét.
A megismerésben alkalmazott módszerek


a megfigyelés;



az interjú;



a szociometriai vizsgálat;



a különböző kérdőívek és feladatlapok.

2.3 A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI
A személyiség fejlesztésének alapvető feltétele, hogy az iskola nevelési-oktatási folyamata legyen sokoldalú, színes, irányuljon a tanulók önismeretének, akaratának, együttműködési készségének kialakítására és fejlesztésére, és a már kialakult helytelen életmód és szokásrendszer módosítására.
Alkotóan épüljön be a tanulók személyiségébe az őket érő hatások szelektálása, az értékes és az értéktelen megkülönböztetése.
A személyiség fejlesztésének fontos területe a nemzeti és egyetemes emberi kultúra,
valamint a mindennapi életünk, a természet és az alakított környezet esztétikai jelentéssel bíró tartománya, amelyek értékközvetítők is.
Az esztétikum felfedezését, átélését, megalkotását elsősorban az úgynevezett művészeti
tantárgyakon és tantárgyi modulokon keresztül sajátíthatják el a tanulók (irodalom,
ének-zene, tánc és dráma, vizuális kultúra).
A személyiségfejlesztésben alapkövetelmény, hogy


rendelkezzen a tanuló helyes önismerettel, önértékelési, önfejlesztő képességgel;



ismerje meg a tanuló az értékeit, tevékenységvágyait;



legyen a tanulónak önbizalma, magabiztos fellépése;



alakuljon és fejlődjön kapcsolatteremtő képessége;



képes legyen adekvát én-közlésre, kommunikációra;



tudja értelmezni a metakommunikáció jelzéseit;



képes legyen érdekeit képviselni, véleményét megfogalmazni;
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váljék kreatív emberré, fokozatosan alakuljon ki alkotó és kritikus gondolkodásmódja;



legyen kész és képes a folyamatos, élethosszig tartó tanulásra, ismeretszerzésre;



rendelkezzen bizakodó életszemlélettel, küzdőszellemmel, tudásvággyal, és törekedjék az egészséges, boldog életvitelre;



tudja kezelni az érzelmi feszültségeket, képes legyen az ellentétek, konfliktusok
kezelésére, feldolgozására, a kudarctűrésre;



tudjon különbséget tenni az alapvető erkölcsi normák közt (jó – rossz, helyes –
helytelen stb.);



vállaljon felelősséget tetteiért;



alakuljon és fejlődjön kötelességtudata, társadalmi érzékenysége;



tudja elfogadni az eltérő etnikai, kulturális, vallási hovatartozásból, megváltozott
testi képességekből eredő másságot;



sajátítsa el a közösségi normákhoz való alkalmazkodási képességet;



legyen tudatában a demokratikus „játékszabályoknak”;



rendelkezzen toleranciával és empatikus készséggel;



törekedjék testi-lelki harmóniája megőrzésére;



az egészséges életmód, a mozgás váljék életformává;

2.4 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPLŐI ÉS SZÍNTEREI
A feladat komplex és permanens jellegéből fakadóan a színhely nem meghatározható,
hisz az iskola kapuján való belépéstől a folyosói köszönéseken át a szakórai elfoglaltságig mindenhol zajlik a folyamat.
Az osztályfőnöki órák kínálják a legtöbb lehetőséget a gyerekek megismerésére, megnyilatkozásaik megfigyelésére, de nagyon izgalmas helyszín lehet egy kirándulás, klubdélután vagy bármely spontán adódó szituáció a beszélgetésre, játékra, bemutatkozásra,
munkára.
Fontos szerepe van a mintáknak a személyiség alakulására, ezért fokozott minden felnőtt, minden nevelő-oktató intézményben dolgozó felelőssége.
A technikai és adminisztratív dolgozók, valamint a pedagógusok egyaránt alakítói annak az iskolai atmoszférának, amely alapvetően meghatározza a nevelés miliőjét.
Hagyományosan a pedagógusra hárul természetesen a személyiség feltérképezése, alakítása. Az ő oktató munkájuk, megjelenésük (külsejük, fellépésük, stb.), egyéniségük,
vezetési stílusuk, a tanulókkal való kapcsolatuk jellege döntő jelentőségű e folyamatban.
Szereplők ebben a munkában a szülők is, a gyermek előéletére, családi hátterére vonatkozó információkat ők közlik szülői értekezleten, fogadóórán, esetleg családlátogatás
alkalmával. A gyermek megértéséhez az is kulcs, ha a szülő éppenséggel nem keresi a
kapcsolatot az iskolával.
Az iskola közösségei alapvetően az osztályok, ezek összetétele, a felvett tanulók képességei, motivációja, értékrendje, stb. sokféle. Mivel a tanulók egymásra is hatnak, a személyiségfejlesztés kapcsán fontos ezek közül a hatások közül a pozitívak erősítése.
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A pedagógus munkáját segítheti – adott esetben – a gyermek és ifjúságvédelmi felelős
is. Ha a tanár úgy érzi, tudása, eszköztára kevés, korrekciós, terápiás segítségre van
szükség, külső intézményhez, nevelési tanácsadóhoz fordulhat.
A személyiség fejlődését elősegítő iskolai tényezők:


az iskola dolgozóinak kiegyensúlyozottsága, a felnőtt világ „stabilitása”;



az iskolavezetés, a nevelőtestület, a technikai dolgozók, a szülők és más partnerek egymás megbecsülésén alapuló kapcsolata;



a nevelőtestület összhangja, egységes és következetes gyerekbarát tevékenysége
a nevelő és oktató munka terén;



egységes értékelési rendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a gyermek teljes személyiségét;



szorongásmentes, bizonytalanságot kiküszöbölő körülmények megteremtése;



igényes környezet, kulturált tisztálkodási, étkezési lehetőségek;



folyamatos iskolaorvosi ellenőrzés;



sportolási és szabadidős tevékenységek biztosítása;



tanulmányi és kulturális versenyek, műveltségi vetélkedők;



az önművelés lehetőségei (könyvtár, Internet).

A személyiségfejlesztés iskolai színterei:


az egyes tanórák;



zenekari tevékenységek, próbák;



osztályközösségi foglalkozások;



osztálykirándulás;



önképző körök;



szakkörök;



a diák-önkormányzati munka.

3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
3.1 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI ÉS CÉLJAI
Az ember élete során különböző közösségekhez, egymással bonyolult kölcsönhatásban
lévő közösségrendszerekhez tartozik. Boldogulása nagymértékben függ attól, hogy
ezekhez a közösségekhez hogyan viszonyul, hogyan tudja saját helyzetét ezekben a közösségekben meghatározni.
Az iskola ebben a fejlesztésben jelentős szerepet játszik. A közösségfejlesztés folyamatában alakul ki az egyén és a társadalom közötti kapcsolat.
Alapvető cél, hogy


a nevelés-oktatás folyamatában a diákok jussanak olyan ismeretek birtokába,
végezzenek olyan közösségi tevékenységet, amelyek segítik eligazodni őket az
emberi közösségek rendszerében;



tanulóink tudjanak különbséget tenni értékes és értéktelen kapcsolatok között;
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a pedagógiai folyamat során segítsük hozzá tanulóinkat, hogy felismerjék saját
és mások értékeit, fogadják el azokat és a másságot;



találják meg - saját képességüknek egyéniségüknek megfelelő - szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb közösségekben és a társadalmi munkamegosztásban.



minden tanuló ismerje meg nemzeti kultúránk nagy múltú emlékeit, hazánk társadalmi, természeti környezetét, ismerje meg szűkebb hazájának történelmi, kulturális emlékeit;



kapcsolódjanak be a tanulók közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe;



segítsék a kulturált környezet létrehozását, az iskola tisztaságának, berendezéseinek megóvását;



törekedjenek a tanulók a már meglévő nemzetközi kapcsolatok ápolására, tevékenyen vegyenek részt újak kialakításában. Ez történhet egyéni és csoportos
formában. Jelentősége elsősorban a nyelvtanulásban van. Ezen kívül más kultúrák megismerésének lehetőségét is jelenti;



ismerjék meg azt a kommunikációs kultúrát, amely magába foglalja a kapcsolatteremtést, a véleményformálást, a vélemény kulturált megfogalmazását, az érvek
elfogadásának képességét.

3.2 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ISKOLAI SZÍNTEREI
A közösségfejlesztés színtere lehet minden olyan tevékenységi forma, ahol a tanulók
kisebb vagy nagyobb közössége egyidejűleg van jelen. Ezek közül kiemelt fontosságúak
az

3.3



osztályfőnöki órák;



tanórák;



projekt-tevékenység;



a diákönkormányzat nyújtotta lehetőségek;



részvétel a városi diákszervezetekben;



zenekari tevékenységek, próbák;



osztályközösségi foglalkozások;



osztálykirándulás;



önképző körök;



szakkörök.
HAGYOMÁNYOS,

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRE LEHETŐSÉGET ADÓ ISKOLAI REN-

DEZVÉNYEK

A közösségfejlesztés speciális színterei és lehetőségei azok a hagyományos iskolai rendezvények, amelyek folytonosságot képviselnek az intézmény működésében. Ezeknek a
rendezvényeknek a pontos időpontját a mindenkori éves munkaterv tartalmazza.
Rendezvény

Célcsoport

Ünnepélyes tanévnyitó

tanulók, szülők, tanárok

Őszi osztálykirándulás

végzős osztályok, osztályfőnökök
12
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Diákközgyűlés
Elsősavató
Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
Nyílt nap
Szalagavató
Karácsonyi koncert
Tanszaki koncertek
Béla-bál
Kommunizmus áldozatainak emléknapja
Megemlékezés az 1848-as forradalomról és szabadságharcról
Holokauszt magyar áldozatainak
emléknapja
Béla-napok
Diáknap
Béla-vetélkedő
Ballagás

DÖK, tanulók, tanárok
DÖK, tanulók, tanárok
tanulók, tanárok, zirci polgárok
tanulók, szülők, tanárok
végzős diákok, diákok szülei, tanárok
tanulók, szülők, tanárok
az adott tanszak tanulói, tanárai és az
érintett szülők
diákok, szülők, tanárok
osztályközösség tanulói, osztályfőnökök
tanulók, tanárok
osztályközösség tanulói, osztályfőnökök
diákok, tanárok, meghívott vendégek
diákok, tanárok
tanulók, tanárok
diákok, tanárok, szülők

13. M-es tanulók vizsgakiállítása

tanulók, tanárok, szülők

Tanszaki koncertek
Nemzeti összetartozás napja

az adott tanszak tanulói, tanárai és az
érintett szülők
tanulók, szülők, tanárok

Tanulmányi kirándulás

diákok, osztályfőnökök

Diák-hét
Tolerancia-nap és szakmák napja
Tanévzáró koncert
Ünnepélyes tanévzáró

diákok, tanárok
diákok, tanárok, meghívott vendégek
diákok, szülők, tanárok, vendégek
diákok, tanárok, szülők

október eleje
október közepe
október 23. előtti
tanítási nap
november közepe
december közepe
téli szünet előtt
december vége –
január eleje
január vége
február 25. e hetében
osztályfőnöki órán
március 15. előtti
tanítási nap
április 16.-a hetében
osztályfőnöki órán
április 24.-i hét
Béla-napok keretben
Béla-napok keretben
május eleje
május vége – június
eleje
május vége – június
eleje
június 4.-i hét
május-június,
végzős osztályok:
szeptember
utolsó tanítási hét
Diák-hét keretében
utolsó tanítási hét
június közepe

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

4. A

BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

4.1

A

4.1.1

A BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROK FELISMERÉSE

A viselkedési jegyek megváltozása alapján, az iskola feladata a felismerés. Vannak
olyan magatartásbeli jegyek, amelyekből beilleszkedési és magatartásbeli zavarokra
lehet következtetni. Ezek:


a dohányzás, alkohol, drog fogyasztásának felismerhető jelei;



természetellenes, infantilis viselkedés;



nem megszokott szociális kapcsolatok;



deviáns, kitűnni vágyó magatartásformák;



elmagányosodás, bezárkózás;



depressziós jellegű magatartási jegyek.
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4.1.2

BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSBELI NEHÉZSÉGEK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI

A

A családból, a lakóhelyi mikrokörnyezetből hozott szociokulturális hátrányok mérséklését segíti az, ha elsődlegesen az osztályfőnök, illetve a hangszeres főtárgy tanára, de
közvetve a gyermeket tanító többi pedagógus is, minél jobban megismeri a gyermek
életkörülményeit, családját, az onnan kapott motivációs bázist, értékrendet. Mindezek
ismerete segít a tanulók iskolai mentalitásának, viselkedésének, szokásrendjének megértésében, az adódó problémák kezelésében.
Az osztályfőnökök, főtárgy tanárok elsősorban szülői értekezleteken és fogadóórákon
tartják a kapcsolatot a tanuló szüleivel, de szükség esetén családlátogatást kezdeményeznek. A kapcsolattartás szokásos formáin túl az osztályfőnök, illetve a szaktanár
egyéni beszélgetésre kérheti a szülőt.
A családi szociokulturális környezet megismerése, az onnan hozott hátrányok kompenzálására való törekvés mellett, alapvetően fontos az iskolai élet olyan módon történő
szervezése, hogy a gyermek sikerélményhez jusson, hogy legyenek pozitív kötődései az
iskolai mikrokörnyezetekhez, találjon olyan szervezett tevékenységeket, amelyeket szívesen végez, olyan közösségeket, ahol jól érzi magát. Ebben döntő szerephez jutnak a
választható órakeret terhére szervezett foglalkozások.
Súlyos magatartási, beilleszkedési nehézségek esetén az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, illetve az iskola vezetőivel, akik az érintett tanulók és szüleik bevonásával a nehézségek, kudarcok, problémák megszüntetésében segítséget nyújtanak, szükség esetén hivatalos szervekhez fordulnak a gyermek hátrányának csökkentése érdekében.
4.1.3

BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSBELI NEHÉZSÉGEK, ILLETVE A MEGISMERŐ FUNKCIÓK VAGY A VISELKEDÉS FEJLŐDÉSÉNEK TARTÓS ÉS SÚLYOS,
VAGY
SÚLYOS
RENDELLENESSÉGÉNEK
(DYSLEXIA, DYSGRAPHIA,
DYSCALCULIA) MEGÁLLAPÍTÁSA, FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG

A

Abban a kérdésben, hogy a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő, vagy sajátos nevelésű igényű, a nevelési tanácsadó, illetve a nevelési tanácsadó
megkeresésére a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság dönt.
Az igazgató a tanuló (tanköteles tanuló esetén a szülő) kérésére a szakértői javaslatnak
megfelelően határozatot hoz az egyes tantárgyak vagy tantárgyrészek értékelése alóli
mentességről 30 napon belül, valamint fejlesztő foglalkozást biztosít a tanuló számára.
Felmentő határozat csak 3 évnél nem régebbi szakértői vélemény alapján hozható.
A fejlesztő felkészítést egyéni foglalkozás keretében a nevelési tanácsadó javaslatai
alapján gyógypedagógus (terapeuta), fejlesztő pedagógus, illetve konduktor irányítása,
szükség esetén közreműködése mellett tanár látja el. A fejlesztő foglalkozáshoz egyéni
fejlesztési tervet kell kidolgozni, az ifjúságvédelmi felelős, a tanuló, az osztályfőnök és
az érintett pedagógusok bevonásával.
Ha a felmentett tanuló a fejlesztő foglalkozások több, mint 30%-ról igazolatlanul hiányzik, a felmentés visszavonható tőle. A felmentéseket az igazgató évente felülbírálja.
4.1.4
A TEVÉKENYSÉGBE BEVONT ÉS AZ ISKOLÁVAL EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK

Az együttműködő szervezetek megnevezés és elérhetősége a 4. számú mellékletben
található.
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4.2 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A gyermekvédelmi törvény legfontosabb alapelve, hogy a gyermek nevelésére elsősorban a családja jogosult és köteles, amelyhez segítséget nyújt az állam, a helyi önkormányzatok, az ellátó szervek, kiépítve egy komplex gyermekvédelmi rendszert.
A gyermeki jogok védelme mindazok számára kötelesség, akik gyerekek nevelésével,
oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkoznak.
Az iskolában olyan pedagógiai tevékenységet kell kialakítani, amely eleve kizárja annak
lehetőségét, hogy bármelyik gyerek bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kerüljön.
Az iskola legfontosabb feladata a megelőzés, a felismerés és a segítségnyújtás.
Az iskola gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatainak teljesítésére – félállásban – ifjúságvédelmi felelőst alkalmaz.
A pedagógusok kötelesek az ifjúságvédelmi felelőssel együttműködni a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények
megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Az ifjúságvédelmi felelős feladata:


minden esetben a diákok érdekeinek védelme;



kiépíteni a családdal, a szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét;



kiépíteni a városi és megyei ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetekkel a
kapcsolatot (családsegítő és gondozó szolgálat, városi gyámhivatal, nevelési tanácsadó stb.);



a diákönkormányzat bevonása a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos
problémák megoldásába (ennek tervezhető színterei a diákfórum, diákközgyűlés,
a diákönkormányzat rendszeres megbeszélései.);



szociális ellátások számbavétele, így a tanulók lakhelye szerinti önkormányzatokkal és családsegítő szolgálatokkal kapcsolattartás;



mentálhigiénés programok szervezése, a városi családsegítő szakembereinek segítségével, s az ő programjaiknak (kortársképzés, felkészítés az anyaságra stb.)
propagálása, segítése iskolánk tanulói között;



a tanulók számára hasznos elfoglaltságok ismertetése;



veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, intézkedések a hátrányos helyzetű tanulók esetén;



a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése (az osztályfőnök segítségével) és a fogadóóráin (igény szerint)
a tanulás módszertani hibák kiigazítása;



iskolai drog és bűnmegelőzési programok szervezése;



a családlátogatás – különösen a tanköteles gyerekek igazolatlan mulasztásainak
jelzése miatt, a rendszeres óralátogatások elérése érdekében;



felmerülő probléma esetén azonnali segítségnyújtás;



a tanári közösség szemléletformálása;

15

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai Program
2014



különösen jó kapcsolat kiépítése az osztályfőnökökkel az információk áramoltatása miatt.
A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSA

4.3

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának sikere alapvetően attól függ,
hogy meg tudjuk-e találni a kudarc okát. Az alapvető feladat tehát a tanulási kudarc
okainak tisztázása, a tanulók motivációinak vizsgálata. A diagnózis felállításához a nevelési tanácsadó segítségét lehet igénybe venni.
A diák képességeit figyelembe nem vevő, túlzott szülői vagy tanári elvárás miatt kialakult kudarc helyzetek megoldásába be kell vonni a szülőt, illetve a szaktanárt.
Minden szaktanárnak kötelessége saját tantárgyából a lemaradó tanulók felzárkóztatása.
Az érdemi felzárkóztatást az ismeretek felmérésével kell kezdeni. Az ismeretek felmérése a szaktanár feladata, aki az osztályfőnökkel és az ifjúságvédelmi felelőssel együttműködve határozza meg a felmérés módját.
A tanulók egy részének elegendő az egyszeri felzárkóztatás, egy része viszont, különösen a beilleszkedési magatartási zavarokkal küszködő, illetve a szociális hátránnyal induló tanulók számára szükséges a folyamatos segítségnyújtást.
A felzárkóztatás módjai lehetnek:


tanulószobai foglalkozások;



egyéni foglalkozások;



számítógéptermi és könyvtári szolgáltatás biztosítása;




a tanulási módszerekben történő egyéni segítségnyújtás;
tanulók egymás közötti szervezett segítségnyújtása;



tanórai differenciált foglalkoztatás.
A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

4.4

Az iskolával szemben új kihívásként jelentkezik a gyermekek nagy tömegét érintő rohamos és nagyméretű elszegényesedés. Ennek a kihívásnak az iskola önmagában nem
tud megfelelni, szükséges az önkormányzatok, gyermekjóléti intézmények, családsegítő
szolgálatok intézményi segítségét igénybe venni.
Az iskola igazgatója, a tanár vagy az ifjúságvédelmi felelős jelzése alapján értesíti a
jegyzőt és a gyermekvédelmi intézményeket a kialakult veszélyeztető helyzetről és
megfelelő segítséget kér (nevelési segély, a tanuló elhelyezésének megváltoztatása)
Az iskola a rászoruló tanulóknak


diákotthoni elhelyezést biztosít, lehetőség szerint a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium bevonásával;



térítési- és tandíjkedvezményt, illetve térítési- és tandíjmentességet biztosít;



a törvényi szabályozásnak megfelelően tankönyvtámogatást, illetve ingyenes
tankönyvellátást biztosít;



az alapfokú művészetoktatásban tanulóknak hangszert, segédkönyveket kölcsönöz;



alapítványi forrásokból pénzügyi és természetbeni támogatást biztosít;
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egészségügyi felügyeletet biztosít (iskolaorvos, védőnő);



a hátrányokat enyhítő pályázati forrásokat felkutatja és segítséget nyújt azok
megírásában.

4.5 ESÉLYEGYENLŐSÉGET CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK
Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. Segít elérni azt a célunkat,
hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él,
milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az intézménynek is
hosszú távú érdeke, hiszen növeli a versenyképességét.
Az esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel: csupán
szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel az intézmény vezetősége,
illetve alkalmazottai részéről.
Az intézmény esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos alapvető céljai:


az oktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése az intézményben;



az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése;



a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók
esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő pályaválasztást);



a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség.

Az intézmény a szociális és egyéb hátrányok kiküszöbölése érdekében, a fenntartói szabályozásokkal összhangban kidolgozta a Pedagógiai program 5. számú mellékletében
található esélyegyenlőségi programját, melyben meghatározta azokat a rövid és hosszú
távú tevékenységeket, amelyekkel a kitűzött célok elérhetők.
Az intézmény az esélyegyenlőség érvényesülésének biztosítására, részállásban esélyegyenlőségi megbízottat alkalmaz.
A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

4.6

Minden tanulónak joga, hogy képességeinek megfelelő oktatásban részesüljön, és tehetségének kibontakoztatásához megfelelő segítséget kapjon. Az iskola feladata a szükséges tanulmányi idő biztosítása a tehetséges tanulók foglalkoztatásához.
A tehetséggondozás lehetőségei:


emelt óraszámú képzés;



szabadon választott órák;



egyéni foglalkozás;



differenciált órai foglalkozások;



egyéni konzultáció;



szakkörök;
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szakkönyvek, folyóiratok ajánlása, megbeszélése;



tanulmányi, művészeti és sportversenyre való felkészítés;



külföldi tanulmányutak biztosítása;



pályázati lehetőségek felkutatása;



tudományos diákköri munkák segítése.

5. A SZÜLŐK, A TANULÓK, A KOLLÉGIUM ÉS A PEDAGÓGUSOK KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI

A gyermekek nevelésében minden nevelési tényezőnek fontos szerepe van, a megkülönböztetett szerep azonban a családé. Az iskola és a család szoros kapcsolatának igénye mind a szülők, mind a tanárok közös igényeként fogalmazódik meg. E kapcsolat
jelentőségét növeli az iskolával szemben napjainkban egyre fokozottabb elvárás, melykövetelményeknek az iskola csak a családokkal együttműködve tud eleget tenni.
Iskolánk a szülőtől kéri és igényli, hogy


gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen, részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget várjon
és adjon;



biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését, személyiségének kibontakozását;



ismerje meg az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, az iskola életét az
iskolai dokumentumok alapján;

5.1 A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA KAPCSOLATA
A szülők és az iskola kapcsolata kiterjed a gyermek tevékenységével kapcsolatos tájékoztatókon keresztül, a közös programok szervezésén át, az iskola hathatós támogatásáig. A szülők és az iskola kapcsolatának kiépítése és működtetése minden pedagógus
érdeke és kötelessége.
A kapcsolat színtere
Üzenő füzet
Napló oldalának hiteles másolata
Elektronikus kapcsolat
Szülői értekezlet
Nyílt nap
Ifjúságvédelmi felelős fogadóórája
Pályaválasztási fogadóórák
Iskolai ünnepélyek
Családlátogatás

A kapcsolat jellemzői
Kétirányú kapcsolat a szülő és az iskola között, a diák tanulmányi előmeneteléről, mulasztásairól, azok igazolásáról, a tanulót
érintő programokról.
Évente két alkalommal a munkatervben meghatározott időpontokban a középfokú oktatásban részt vevő tanulók eredményéről
a szülőket tájékoztatja az iskola.
A tanulók szüleinek tájékoztatása elektronikus úton a tanulók
előmeneteléről és az iskola rendezvényeiről.
A tanévben legalább két alkalommal az osztály tanulóinak szülei
és az iskola közötti kapcsolattartás színtere az osztályfőnökön,
illetve a művészeti igazgatóhelyettesen keresztül.
A tanév folyamán egyszer az iskola által biztosított lehetőség
arra, hogy a szülők közvetlenül meggyőződjenek az intézményben folyó oktató-nevelő munkáról.
Az ifjúságvédelmi felelős heti rendszerességgel tart fogadóórát,
ahol a szülők is megjelenhetnek, illetve a z igazgató kezdeményezheti a szülők részvételét a fogadóórán.
A tanév során tagozatonként két, információs óra a beiskolázásra váró tanulók szüleinek.
Az iskola egyoldalú bemutatkozása az érdeklődő szülőknek,
ünnepélyes keretek között.
Adott esetben a család és a gyermek kapcsolatát, élethelyzetét
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Szülői munkaközösségi értekezletek

feltáró, a gyermek és a család hozzájárulásával megvalósuló
tevékenység.
Közvetlen kapcsolat a szülők választott képviselői és az iskola
között, adott esetben javaslattételi és döntési jogkörrel.

A szülők képviseletének szervezett formája a szülői munkaközösség, amely feladatát
éves munkaterv és saját szervezeti és működési szabályzat alapján látja el. Kapcsolata
az iskola vezetésével közvetlen, feladata az iskolai oktató-nevelő munka segítése, a napi
munkában való részvétel.
A szülői munkaközösség hozzájárul az iskola oktató-nevelő munkájával kapcsolatos
fénymásolás költségeihez, és kaució formájában biztosítja az intézményben történt rongálások megtérítését, ha a rongáló személye nem azonosítható.
A szülői munkaközösség vállalja az osztályok tanulmányi kirándulására fordított kiadások, diákokat érintő részét.
A szülői munkaközösség tagjait az egyes osztályok és az alapfokú művészetoktatásban
részt vevő telephelyek delegálják, osztályonként és telephelyenként három-három főt.
A szülői munkaközösség a tanév egyes rendezvényeinél közvetlen anyagi támogatást
nyújt és tagjainak részvételével a rendezvény szervezését, lebonyolítását biztosítja.
A szülői munkaközösség által támogatott rendezvények
Támogatói bál

Időpontok
november vége - december eleje

Szalagavató
Béla-bál
Érettségi büfé
Pedagógus nap

december eleje-közepe
január vége
június közepe - vége
június vége

5.2 A SZÜLŐ ÉS A TANÁROK KAPCSOLATA
A szülő és a gyermekét tanító tanár közötti közvetlen kapcsolat jelentősen hozzájárulhat
a tanuló fejlődéséhez és az oktató-nevelő munka hatékonyságához, alkalmas a tanuló
jobb megismerésére és az esetleges félreértések tisztázására.
A kapcsolat színtere
Fogadónap
Fogadóóra
Óralátogatás

A kapcsolat jellemzői
A tanév során a munkatervben meghatározott időpontban az
iskola összes tanárának részvételével, délutáni időpontban legalább egy óra időtartamban közvetlen találkozás a szaktanárokkal.
Szaktanáronként hetente egy óra a szaktanár munkaidejéből az
előre bejelentkező szülő fogadására.
A szülő kérésére, az igazgató és az érintett szaktanár hozzájárulásával a diák munkájának közvetlen megfigyelése.

5.3 TANÁROK ÉS DIÁKOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
Az iskola működése, az oktatás eredményessége elsősorban a tanár-diák kapcsolatán
keresztül valósul meg.
A tanár diák együttműködés színterei:


tanrendi foglalkozásokon (tanóra, gyakorlat, szakkör, korrepetálás stb.);



kötetlenül szünetekben, tanítás előtt, után;



hirdetőtáblán;
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nevelőtestületi tagok heti fogadó órájukon;



osztályfőnökökkel osztályfőnöki órákon;



DÖK üléseken;



diákközgyűléseken.

A diákok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, írásban, elektronikusan,
egyénileg, választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, az iskola vezetésével, nevelőtestületével vagy a szülői munkaközösséggel.
5.4 A KOLLÉGIUMI NEVELŐK ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI KAPCSOLAT
Az iskola diákjainak egy része kollégiumi elhelyezésben részesül a zirci Reguly Antal
Szakképző Iskola és Kollégium diákotthonában. Tanulmányaik alatt a szülői felügyeletet a kollégiumi nevelőtanárok látják el. Ezért különösen fontos, hogy az iskola és a nevelőtestület tagjai kiemelt feladatként kezeljék a velük történő kapcsolattartást.
A kapcsolattartás formái:


szülői értekezlet, fogadó óra;



kollégiumi látogatások az osztályfőnökök részéről;



tanulószobai foglalkozások a kollégiumban;



vezetői szintű közvetlen kapcsolat.
A TANULÓK RÉSZVÉTELE AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN

6.

A tanulók az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogaikat a diákönkormányzaton keresztül közvetve, a diákközgyűlésen közvetlenül gyakorolják.
A diákönkormányzat a diákok szervezett keretek között működő érdekvédelmi és munkaszervezete, amely önállóan, saját SZMSZ szerint működik, tevékenysége az intézményt és a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjedhet; munkájához felnőtt segítségét kérheti fel, aki megbízás alapján eljárhat a DÖK képviseletében is.
Ha a DÖK a nevelőtestület valamelyik tagját kéri fel, a megbízatás egy tanévre szól.
A DÖK véleményére, állásfoglalásaira számít az iskola vezetősége és nevelőtestülete.
Nevelési rendszerünkben szerepük, aktivitásuk, hatásuk meghatározó lehet. Az iskola
támogatja a DÖK működését.
Működési feltételek:


a diákönkormányzat számítógéppel felszerelt „irodával” rendelkezik, (Internet,
Intranet csatlakozás, e-mail cím), melynek helye az iskola stúdió helyisége;



felügyelettel, ügyeinek intézésére használhatja az igazgatói titkárság teljes irodatechnikáját;



részt vesz az iskolaújság szerkesztésében;



iskolarádiót működtet, szerkeszt.

A DÖK a nevelőtestület véleményének kikérésével dönthet:


saját működéséről;



működésükhöz biztosított erőforrások felhasználásáról;
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hatáskörei gyakorlásáról;



tájékoztatási rendszerük létrehozásáról és működtetéséről;



évente egy munkanap tartalmas, előre szervezett és egyeztetett felhasználásáról;



a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról.

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA HELYI SZABÁLYAI

7. A
7.1

AZ

OSZTÁLYOZÓ, KÜLÖNBÖZETI, PÓTLÓ ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK HELYI SZABÁLYAI

Amennyiben a tanuló osztályzatának megállapítása tanulmányok alatti vizsgán történik,
osztályozó vagy javító vizsgát tehet a tanuló a nevelőtestület döntése alapján;
különbözeti, osztályozó vagy pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a szülő kérésére az iskola
igazgatója határozatban engedélyezi.
A tanulmányok alatti vizsgák időpontját az adott tanév munkarendje határozza meg.
A tanulmányok alatti vizsgák részletes helyi szabályait az iskola Házirendje tartalmazza.
7.1.1
A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI, RÉSZEI, ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYAI

A tanulmányok alatti vizsgák követelményei megegyeznek a tantárgynak a helyi tantervben az adott évfolyamra előírt követelményeivel.
A tanulmányok alatti vizsgák részei tantárgyanként:
Magyar nyelv
Irodalom
Idegen nyelv
Történelem
Filozófia és etika
Matematika
Informatika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Földrajz
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Mozgókép- és médiaismeret
Művészettörténet
Testnevelés
Rajz-festés-mintázás
Szakmai elméleti tantárgyak

Írásbeli és szóbeli
Írásbeli és szóbeli
Írásbeli és szóbeli
Írásbeli vagy szóbeli (az igazgató döntése szerint)
Írásbeli
Írásbeli
Gyakorlati
Írásbeli vagy szóbeli (az igazgató döntése szerint)
Írásbeli vagy szóbeli (az igazgató döntése szerint)
Írásbeli vagy szóbeli (az igazgató döntése szerint)
Írásbeli vagy szóbeli (az igazgató döntése szerint)
Írásbeli vagy szóbeli (az igazgató döntése szerint)
Írásbeli
Írásbeli vagy gyakorlati
Írásbeli vagy gyakorlati
Írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Írásbeli

Szakmai gyakorlati tárgyakból nem tehető tanulmányok alatti vizsga.
A tanulmányok alatti vizsgák értékelési szabályai megegyeznek az írásbeli, gyakorlati
és szóbeli feladatok adott tantárgyra jellemző értékelési szabályaival.
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7.2

AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA HELYI SZABÁLYAI

Az iskola a művészezi szakközépiskolai képzésre jelentkező tanulók számára szakmai
alkalmassági vizsgát rendez. A tanulmányi területre az a jelentkező vehető fel, aki az
alkalmassági vizsgán megfelelt minősítést kapott.
Az alkalmassági vizsgára és a pótló vizsgára február végén kerül sor az intézmény fenntartójával történt egyeztetés után meghatározott időpontban.
Az alkalmassági vizsga részei:
kreatív feladat 1. (színérzék és arányérzék mérése);
csendélet látványszerű megfestése;
tónusos rajz készítése;
kreatív feladat 2. (stílusjegyek és kompozíció)
otthoni munkák bemutatása, elbeszélgetés.
8. A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI
8.1

A BEISKOLÁZÁS FELTÉTELEI ÉS A FELVEHETŐ LÉTSZÁMOK TANULMÁNYI TERÜLETENKÉNT

Tanulmányi terület megnevezése
Gimnázium: nyelvi előkészítő
évfolyammal induló emelt szintű
idegen nyelv

angol
német

Gimnázium: felnőttoktatás
festő
grafikus
Alapfokú művészetoktatás (zeneművészet,
klasszikus zene)
Művészeti szakközépiskola

8.2

A beiskolázás feltétele
Központi írásbeli vizsga anyanyelvből
és matematikából

Felvehető
maximális
létszám
32

Általános iskolai végzettség

Nincs meghatározva

Szakmai alkalmassági vizsga

28

Felvételi meghallgatás: ütemérzék, ének

Nincs meghatározva

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL INDULÓ EMELT SZINTŰ IDEGEN
NYELVI KÉPZÉS

A

A tanulmányi területre a beiskolázás feltétele a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán való részvétel anyanyelvből és matematikából.
A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredménye alapján dönt az iskola. Az általános iskolai eredményekből számított pontszám (legfeljebb 100 pont) és a központi írásbeli dolgozatok pontszámának
(legfeljebb 100 pont) összege alapján rangsoroljuk a jelentkezőket.
8.2.1

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI EREDMÉNYEK FIGYELEMBEVÉTELE

Az általános iskolai eredményekből számított pontszám a magyar nyelv, az irodalom,
egy idegen nyelv, a történelem és a matematika tantárgyból a 8. osztály félévekor szerzett osztályzatok kétszeresének és a 6., 7. év végi osztályzatoknak az összege adja. Ha
valamennyi osztályzat jeles, 100 pont.
Ha valamelyik osztályzat eltérő tanterv vagy mentesség miatt hiányzik, a többi osztályzat átlagával helyettesítjük.
8.3

MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

A szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi
eredmények alapján rangsoroljuk.
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Az általános iskolai eredményekből számított pontszám a magyar nyelv, az irodalom, a
történelem, az informatika és a rajz tantárgyból a 8. osztály félévekor szerzett osztályzatok kétszeresének és a 6., 7. év végi osztályzatoknak az összege adja. Ha valamennyi
osztályzat jeles, 100 pont.
Ha valamelyik osztályzat eltérő tanterv vagy mentesség miatt hiányzik, a többi osztályzat átlagával helyettesítjük.
8.4

ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell
részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt,
akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.
Különleges helyzetű az a tanuló, aki
a.

valamilyen területen (művészet, sport, stb.) kiemelkedő eredménnyel rendelkezik;

b.

akinek testvére az intézmény tanulója

c.

szülei közül legalább az egyik az iskola volt tanulója;

d.

szülője az a közoktatásban dolgozik.

8.5

GIMNÁZIUMI FELNŐTTOKTATÁS

A képzésre jelentkezni kell legkésőbb augusztus 25-ig. A jelentkezési laphoz csatolni
kell a tanuló általános iskolai bizonyítványát. Az indítás feltétele, hogy a képzésre jelentkezők létszáma elérje a költségvetési törvényben rögzített átlagos osztálylétszámot.
8.6

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS

Az alapfokú művészetoktatásba jelentkezők képességeit az iskola-adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű-pedagógusokból álló bizottság méri fel.
A választott tanszakonként a meghallgatás eredményének figyelembe vételével alakul ki
a sorrend. A választott tanszakra be nem jutó diákoknak, a szülőkkel egyeztetve, lehetőség szerint másik tanszakot javasol az iskola.
8.7

ÁTVÉTEL MÁSIK ISKOLÁBÓL

Más iskolából az intézmény magasabb évfolyamára a tanuló, kiskorú tanuló esetén a
szülő írásbeli kérelmével lehet jelentkezni. Egyéni elbírálás alapján, az igazgató határozatban dönt a felvételről és a szükséges különbözeti vizsgák letételének módjáról és
időpontjáról.
8.8

ÁTLÉPÉS MÁSIK OSZTÁLYBA

Ha a tanuló iskolán belül más tanulmányi terület azonos évfolyamú osztályába kíván
átlépni, akkor ehhez a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelme szükséges,
melyet az igazgatóhoz nyújt be.
A művészeti szakközépiskolai osztályból az iskola azonos évfolyamú gimnáziumi osztályába csak különbözeti vizsga letételével léphet át a tanuló.
A különbözeti tantárgyait az igazgató, vizsga követelményeit a szaktanárok határozzák
meg a két tagozat tantervének összehasonlításával.
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A gimnáziumi képzésből a művészeti szakközépiskola kilencedik évfolyamára csak a
felvételi eljárás megismétlésével lehet átjelentkezni.
A szakközépiskola festő és grafikus képzései között átjárás csak a 9. évfolyam végéig, a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő által az igazgatóhoz benyújtott kérelem alapján
történhet. Az igazgató a szakmai tanárokkal történő egyeztetés után határozatban dönt a
kérelem teljesítéséről vagy elutasításáról.
Az alapfokú művészetoktatásban az egyes tanszakok közötti átjárást a tanuló, kiskorú
tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére az igazgató az intézményegység-vezetővel és a
tanszaki tanárokkal konzultálva határozatban engedélyezheti.
9. A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő
iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a
tanulás és a munka egészséges színtere legyen.
Az egészségfejlesztő iskola ismérvei:


minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást;



együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi
szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola
egészséges környezet legyen;



egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség
szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó
egészségfejlesztési programokkal;



kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a
szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást
biztosító programoknak;



olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók jóllétét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást.

9.1 AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAMJA
Ahhoz, hogy iskolánk a fenti kritériumoknak megfeleljen, kidolgozta a Pedagógiai
program 6. számú mellékletében részletezett, hosszú távú, az egészségnevelést szolgáló
programját, amely tartalmazza a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is.
9.2 A KÖRNYEZETNEVELÉS PROGRAMJA
Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a diákokat felkészítjük környezetünk megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és
élettelen természet értékeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelésünk célja képessé tenni a diákokat a környezet


változásainak felfogására;



összefüggő rendszerben történő értelmezésére, a rendszerben felismerhető kapcsolatok megismerésére;
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problémáinak megkeresésére, okainak megértésére;



érdekeit figyelembe vevő, felelős cselekvésre.

A környezettudatos magatartásra nevelés a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál.
Az iskolai környezeti nevelés célja továbbá, hogy olyan magatartás határozza meg a
tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség,
az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle
összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség
mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságára.
Az intézmény környezeti nevelési programját a Pedagógiai program 7. számú melléklete részletezi.
9.3
AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK PROGRAMJA
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek oktatását az osztályfőnöki órákon belül az iskolaegészségügyi szolgálat szakembere által évfolyamokra lebontva kidolgozott, az osztályfőnöki munkaközösség által elfogadott program szerint az iskola-egészségügyi szolgálat
munkatársa, vagy az iskola-egészségügyi szolgálat véleményének figyelembe vételével
az iskolával jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet munkatársa végzi.
A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk
meg.
10.

a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
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iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az
igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
A Pedagógiai Program által nem szabályozott kérdésekben a pedagógusok, az osztályfőnökök helyi feladatait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint
annak mellékletét képező munkaköri leírások szabályozzák
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HELYI TANTERV
1.

A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

KULCSKOMPETENCIÁK

1.1

Az iskolai műveltség tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. A közoktatási rendszer
meghatározta azokat a kulcskompetenciákat, amelyek birtoklása alkalmassá teszik diákjainkat a munkaerő-piaci igényekhez igazodó gyors és hatékony alkalmazkodásra, a
változások irányának és tartalmának befolyásolására, aktív szerepvállalásra.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához, saját sorsának alakításához.
A kulcskompetenciák:

1.2



anyanyelvi kommunikáció;



idegen nyelvi kommunikáció;



matematikai kompetencia;



természettudományos kompetencia;



digitális kompetencia;



hatékony, önálló tanulás;



szociális és állampolgári kompetencia;



kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia;



esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS SZÍNTEREI

Az egyes kompetenciák nem különülnek el élesen egymástól, egymásba fonódnak,
részben fedik egymást. Ennél fogva a kulcskompetenciák kialakításánál valamennyi
tantárgy fontos, ám vannak olyanok, amelyek az adott kompetencia kialakításánál kiemelkedő szerepet játszanak.
Kulcskompetencia

Anyanyelvi
ció

kommuniká-

Digitális kompetencia

Jelentése

Tantárgyak

Magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden
területén.

- magyar nyelv;
- irodalom;
- tánc és dráma

Felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a
kommunikáció és a szabadidő terén.

- informatika
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Kulcskompetencia

Idegen nyelvi kommunikáció

Matematikai kompetencia

Természettudományos
kompetencia

A hatékony, önálló tanulás

Jelentése
Magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt.
Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a hallott szöveg értése, beszédkészsége, olvasott szöveg értése és íráskészség, az egyes nyelvek és az
egyén társadalmi kulturális háttere, környezete és
igényei, érdeklődése szerint.
A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER)
szerinti B1 szintű nyelvtudás elsajátítása a 12.
évfolyam végén az első idegen nyelv terén olyan
elvárásként jelenik meg, melyre az idegen nyelv
belépésének első évfolyamától kezdve tudatosan
és szisztematikusan kondicionálni kell a tanulókat.
A matematikai gondolkodás fejlesztésének és
alkalmazásának képessége. Felöleli a matematikai
a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó
képességek alakulását, használatát, a matematikai
modellek alkalmazását. Az alapvető törvényszerűségek nyomon követését, az egyes elméleti
modellek igazolását a mindennapi életből merített
empirikus tapasztalatok útján. Valamint a természettudományi és műszaki életpályára való szocializáláshoz szükséges matematikai eszköztudást.
Készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával
magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben. Magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel
kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért
viselt egyéni és közösségi felelősséget. A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók életkori
sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció hatásosabb
felkeltéséhez, valamint a természettudományi és
műszaki életpályára történő szocializációhoz.
Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás
és a fejlesztés terrénumában kiemelt fontosságú a
komplex eszközök használata, a módszertan és az
oktatásszervezési formák változatossága, így a
természettudományos gondolkodás tanórán kívüli
környezetben történő fejlesztése.
Az egyén képes, kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportosan egyaránt,
beleértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást.
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Tantárgyak

- idegen nyelvek
(az évfolyam szintű
csoportbontás lehetőséget teremt a különböző szintű csoportok
kialakítására)

- matematika;
- fizika;
- kémia;
- biológia;
- földünk és környezetünk
- informatika

- matematika;
- fizika;
- kémia;
- biológia;
- földünk és környezetünk

- osztályfőnöki óra

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai Program
2014
Kulcskompetencia

Szociális és állampolgári
kompetencia

Jelentése
A személyes, értékorientációs, interperszonális,
interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi
beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden
olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és
építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai
életben, az egyre sokszínűbb társadalomban,
továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud
oldani.
Az állampolgári kompetencia képessé teszi az
egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult
tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.
Az állampolgári kompetencia magába foglalja a
nemzeti öntudat helyes értelmezését, a más népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi etnikumokkal,
nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló magatartást.

Tantárgyak

- társadalomismeret;
- történelem;
- osztályfőnöki óra

Kezdeményezőképesség
és vállalkozói kompetencia

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

- gazdasági és jogi
ismeretek;
- élet- és pályavezetés;
- osztályfőnöki óra

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések
kreatív kifejezése fontosságának elismerését.
A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik
meg a mások jogai, a nemzet és az emberiesség
elleni magatartás és azzal megalkuvás vagy tevőlegesen közösségvállalás elítélése és etikai alapú
megítélése, különösképpen a XX. századi totális
diktatúrákkal kapcsolatban.

- ének-zene;
- rajz és vizuális kultúra;
- tánc és dráma;
- mozgókép és médiaismeret;
- zenei tanszakok;
- szolfézs

1.3

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Fejlesztési feladat

Énkép, önismeret

Célok és eszközök
Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az önállóság; az önfejlesztés igénye, ezáltal a tanulás folyamatában egyre kompetensebbnek érzik magukat saját fejlődésük alakításában.
Kialakításának kiemelt színtere az osztályfőnöki óra, ahol lehetőség nyílik
önismereti tesztek, kérdőívek feldolgozására, önismereti tréningekre, akár
külső szakértő bevonásával.
Az alapfokú művészetoktatásban az egyéni hangszeres óra, a csoportos
zenekari foglalkozások mind-mind az énkép és az önismeret kialakítását is
szolgálják.
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Fejlesztési feladat

Hon- és népismeret

Európai azonosságtudat,
egyetemes kultúra

Aktív állampolgárságra,
demokráciára nevelés

Gazdasági nevelés

Környezettudatosságra
nevelés

Célok és eszközök
Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének
jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók,
költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, a haza földrajzát, irodalmát,
történelmét, mindennapi életét.
Kialakításában valamennyi tantárgy részt vesz, kiemelve az egyes területek
hazai, illetve térségi vonatkozásait.
A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká.
A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus,
így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló
szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatás
egészében evidenciának kell lennie.
Kialakításában a történelem tantárgy fontos szerepet játszik, ami külön
fejezetben foglalkozik az Európai Unió intézményrendszerével, de az európaiság-tudat elengedhetetlen feltétele a nyelvismeret is.
Az egyén sikerességének, boldogulásának egyik fontos feltétele az egyén
részvétele a civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség
életében. Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő
beállítottság és motiváltság szükséges. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam
és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden
korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett
soha el nem évülő bűntetteit is.
Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és
egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen
a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése.
A megfelelő ismeretek az Ember és társadalom műveltségi területre koncentrálódnak.
Az iskolai nevelés során kellő figyelmet kell fordítani a gazdálkodással és
a pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos gazdálkodás képességének a
kialakítását, továbbá azt, hogy a tanulók tudjanak eligazodni a fogyasztási
javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között.
Pénzügyi, gazdasági, marketing, fogyasztóvédelmi szakemberek bevonásával az osztályfőnöki órákon, ezen kívül a szakközépiskolai képzésben a
gazdasági és jogi ismeretek tantárgy keretén belül, gimnáziumi képzésben
a 13. osztályos matematika részeként, megfelelő feladatok feldolgozásával.
A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai
olyan fejlődési folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén nem csak a természettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az
iskolai nevelés-oktatás területén.
A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvására, elősegítve ezzel az
élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A
természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a környezeti nevelés terén a jelen kutatásainak és a nem hagyományos oktatásszervezési módszereknek egyre nagyobb szerepet kell biztosítani. Az intézmény környezeti nevelési programja pontosan ismerteti azokat a területeket, ahol a nevelés megvalósítható.
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Fejlesztési feladat

A tanulás tanítása

Testi és lelki egészség

Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire

Célok és eszközök
A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát
nem csupán ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág
értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész
személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata.
A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy
felkeltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást
adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. A hatékony tanulás lépései: az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom
fejlesztése), az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei,
kooperatív munka; az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek
kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és
szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek
megismerése, módszereinek elsajátítása.
Kialakítása a szaktanárokon kívül az osztályfőnök feladata, akinek a segítségével diákjaink különböző tanulás-módszertani ismereteket sajátítanak
el.
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének
módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel.
Egészséges életmódra nevelés a tanórai és az egyéb foglalkozások során a
fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá
szervesen magába foglalja az egészségmegőrzést is.
Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége
és jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A
rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a
stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség
harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig
tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a
motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A
tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra,
a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására.
Az intézmény egészségnevelési programja részletesen tartalmazza a testi és
lelki egészség eléréséhez és megőrzéséhez szükséges tevékenységeket és
színtereket.
A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló
önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése tevékenységek és tapasztalatok útján.
Gimnáziumi képzésben az osztályfőnöki órák keretében, különböző szakmák képviselőinek, pályaválasztási szakemberek segítségével, szakközépiskolai képzés esetén a szakmai tárgyak keretében oktatott pályaorientáció
valamint az élet- és pályavezetés tantárgy segítségével teljesítjük a felkészítést.

31

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai Program
2014

2.

AZ

ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

A tankönyvek, tanulmányi segédletek beszerzését az iskola által megbízott személy
végzi. A tankönyvek kiválasztásában a szaktanár, illetve a munkaközösség dönt. A
munkaközösség vezetője figyelemmel kíséri a tantárgyaihoz tartozó új tankönyvek megjelenését, illetve ezek tartalmáról előzetesen tájékozódik.
A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának alapvető szempontjai:


a kerettantervek követelményei;



a tanulhatóság;



a kivitel;



illeszkedés az életkori sajátosságokhoz;



a szakmai minőség,



gazdaságosság.

A kötelező taneszközök beszerzésénél a jóváhagyott beszerzési ütemtervet valósítjuk
meg. A nem kötelező taneszközök beszerzésére az anyagi lehetőségek függvényében,
területenként arányosan a szakmai közösségek, illetve a szaktanárok javaslata alapján,
az iskolavezetés döntését követően kerülhet sor.
A kiválasztás elvei:

3.



mennyire szolgálja az eszköz a pedagógiai, nevelési célok megvalósítását;



minőség;



költséghatékonyság.

A MINDENNAPOS TESTEDZÉS MEGVALÓSÍTÁSA

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testilelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó technológiák, az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet,
áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és
a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka,
valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető.
Az iskolánk minden tanulója számára a lehetőséget biztosít a mindennapos testedzés
megvalósításához.
A kötelező tanórai foglalkozások keretén belül minden évfolyam, minden osztály heti
három testnevelési órán vesz részt. További két testnevelésórán való részvételt az iskolai sportköri foglalkozásokon és a délutáni tömegsport foglalkozásokon biztosítunk.
Utóbbi két órán nem kötelező rész vennie azoknak a tanulóknak, akik az iskolán kívül
versenyszerűen sportolnak, legalább heti két edzésük van, és ezt az adott sportegyesület
írásban igazolja.
A könnyített és a gyógytestnevelésre beosztott tanulók foglalkoztatását az iskolaorvosi,
szakorvosi vélemény alapján, a testnevelésórán differenciált módon, valamint heti legalább egy, legfeljebb három külön uszodai és tornatermi gyógytestnevelés órán biztosít-
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juk, olyan módon, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.
A sportszertárban kialakított kondicionáló teremben az erősítő testedzés lehetőségei
biztosítottak a diákjaink számára.
Diáksportkör keretén belül a kosárlabda, tollaslabda, tenisz, kézilabda és taekvando
sportág edzésein vehetnek részt tanulóink. A legjobbak MDSZ által rendezett Diákolimpiákon indulhatnak.
Tevékenység
Tömegsport

Diáksportkör
Gyógytestnevelés

Testnevelés órán kívüli sporttevékenység
Heti óraszám
Sportágak
6
tenisz, kosárlabda, röplabda,
kézilabda, foci, judo, futás,
úszás, aerobik, kerékpározás,
darts, kondi-terem
6
tenisz, kosárlabda, kézilabda,
tollaslabda, taekvandó
3/15 fős csoportonként
úszás, gyógytestnevelés

3.1
A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK, EDZETTSÉGÉNEK MÉRÉSE, VIZSGÁLATA
Rendszeresen mérjük tanulóink fizikai állapotának Cooper teszt segítségével.
A Cooper-teszt feladatai:
 12 percig futás;


helyből távolugrás páros lábbal



hanyattfekvésből felülés



karhajlítás és nyújtás (maximum időtartam nőknél 1,5 perc, férfiaknál 3 perc)



hason fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan (maximum időtartam 4
perc)
Értékelési rendszer az általános fizikai teherbíró képesség minősítéséhez:
 Általános izomerő, erőálló-képesség (maximum 63 pont)


Cooper-teszt 12 percig futás, vagy gyaloglás (maximum 77 pont).

A fizikai állapot, edzettség mérésére minden tanév április – május-i időszakában kerül
sor a testnevelő tanár beosztása alapján.
4.

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE

A tanítási-tanulási folyamat fontos eleme az ellenőrzés. A tanulónak megmutatja, hogy
vele szemben támasztott követelményeknek mennyiben tett eleget. Hozzájárul a jobb
tanuláshoz, az ismeretek és a készségek javulásához. A tanárnak megmutatja munkája
eredményességét, aki ennek alapján tökéletesítheti munkáját, tanítási módszerét.
4.1.1 AZ ELLENŐRZÉS FORMÁI
Az ellenőrzés a tanítási folyamat minden fázisában jelen van. Formáit tekintve különböző lehet, igazodva az ellenőrzés céljához.
Ellenőrzés formája
Frontális, ellenőrző kérdések

Jellemzők, alkalmazás módja
Rövid, szóbeli választ igénylő kérdések. Ezek segítségével ellenőrzi a tanár
 az új ismeret feldolgozása előtt, hogy a tanulók rendelkeznek-e a to33
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vábbhaladáshoz szükséges ismeretekkel, a megfelelő alkalmazási szinten;
az új ismeret feldolgozása, gyakorlás, csoport- vagy egyéni munka
közben azoknak az ismereteknek, készségeknek az elsajátítását, amelyek megtanítását vagy elmélyítését a foglalkozás szolgálja.

Szóbeli felelés

Szóbeli felelés közben a tanuló számot ad ismeret jellegű tudásán kívül
eszköz-tudásáról is: beszédkészség, előadásmód, a tantárgy szaknyelvének
alkalmazása, segédeszközök (ábrák, táblázatok, határozók, modellek, mérő
és kísérleti eszközök, zsebszámológép, számítógép stb.) használata.
A szóbeli feleletindító tanári kérdés egyértelmű téma- és feladatmegjelölést tartalmaz. A felelő önállóan fejti ki mondanivalóját. A tanár
csak akkor szakítja félbe, ha nyilvánvalóan nem a megjelölt témáról beszél,
vagy súlyosan téved.
Amikor a tanuló kifejtette mondanivalóját, a tanár rövid válaszokat igénylő, kiegészítő, gondolkodtató vagy ismétlő kérdéseket tesz fel.
A szóbeli felelet időtartama 5-10 perc. Ennél hosszabb csak beszámoló
esetén lehet.
A szóbeli felelés témája lehet
 az előző tanítási óra tananyaga;
 a házi feladat;
 beszámoló egyéni vagy csoportos feladatról, önálló kutatásról, projekt
feladatról.

Írásbeli dolgozat

Az írásbeli dolgozat feladatait a tanár közölheti szóban, illetve írásban a
feladatlapon vagy kivetített formában.
Órai dolgozat íratásakor, a feladat kitűzésével egy időben a tanár egyértelműen közli, milyen eszközöket és segédeszközöket használhatnak a tanulók a feladat megoldásához.
Az írásbeli feladatok megoldása során a tanuló a tantárgyi ismereteken
kívül szövegértésről, szövegalkotásról, a magyar nyelv helyes használatáról is számot ad.
Megköveteljük a tanulóktól, hogy dolgozatuk áttekinthető, rendezett, esztétikus legyen.
Az írásbeli dolgozat lehet
 az előző tanítási óra anyagára vagy a házi feladatra vonatkozó, 5-15
percben megoldható, „írásbeli felelet”, röpdolgozat;
 témazáró dolgozat;
 diagnosztikus tantárgyteszt;
 egyéni vagy csoportmunka során készülő munkalap;
 házi dolgozat.

Tanév végi és félévi beszámoló

Zenei főtárgyak és egyes tantárgyak esetén a komolyabb felkészülés érdekében az iskola félévi vagy tanév végi beszámolót szervez, melynek szabályai megegyeznek a belső vizsgákra vonatkozó szabályokkal.

4.1.2 AZ ÉRTÉKELÉS ELVEI
Az értékelés fő alapelve a fejlesztő támogatás. Intézményünk értékelési normája, hogy a
tanári értékelés a tanuló emberi méltóságát tiszteletben tartva elfogulatlan és konkrét
legyen, a minősítés (az érdemjegy/osztályzat) hitelesen tükrözze a tanulói teljesítményt.
A mérés- ellenőrzés célja: informálódni a tanuló tananyagban való előrehaladásáról, az
értékelés funkciója pedig hiteles visszajelzést adni a tanuló számára a követelményteljesítmény megfeleléséről, de legátfogóbb célja a reális önértékelés, az önálló tanulási
képesség és igény kialakítása.
A tanév végi és félévi osztályzatokat az évközi érdemjegyek alapján, valamint a féléves
és tanév végi beszámolók figyelembe vételével a szaktanár állapítja meg. Amennyiben a
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szaktanár által megállapított érdemjegy nagymértékben eltér az évközi érdemjegyek
átlagától, a nevelőtestület az osztályozó értekezleten kérheti az osztályzat indoklását.
Az értékelésnél az érdemjegyeket nem egyforma súllyal veszi figyelembe a szaktanár. A
beszámolók érdemjegyét négyszeres, a témazáró dolgozatok érdemjegyét kétszeres súlyozással kell figyelembe venni.
A tanuló teljesítményét csak olyankor osztályozzuk, amikor a tanuló tudatában volt annak, hogy tevékenysége az ellenőrzést szolgálja. Fegyelmezés, büntetés eszközéül az
értékelést nem használható.
Az ellenőrzés és értékelés folyamán csak azok az ismereteket kérhetők számon, amelyek az iskola helyi tantervében szerepelnek, és csak az abban megkövetelt alkalmazási
szinten.
4.1.3 AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓK FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI
A tanulók munkájának ellenőrzésére gyakran használt beszámolási formák az évközi
írásbeli beszámolások, melyek lehetnek témazáró dolgozatok, illetve röpdolgozatok.
Témazáró dolgozat egy nap csak legfeljebb kettő íratható. A témazáró dolgozat pontos
időpontját a tanár köteles egy héttel korábban bejelenteni. Dolgozati időpontok ütközése
esetén az érdekelt tanároknak kell megegyezniük.
Az iskola által szervezett színházi előadásokat követő napokon csak témazáró dolgozatot lehet íratni, de a színházlátogatók az egyéb számonkérési formák és a házi feladat
megírása alól mentesülnek.
A diákoknak joguk van osztályzásra beszedett munkáikat legkésőbb a beszedéstől számított 10 (tanítással töltött) munkanapon belül kijavítva, leosztályozva, és értékelve
visszakapni. A tanár hiányzása esetén eltelt munkanapok ebbe a 10 napba nem számíthatók bele.
A határidőn túl kijavított munkák osztályzatait a tanár csak a diák egyetértésével írhatja
be az osztálynaplóba.
Amíg a tanár a már beadott munkát nem javítja ki, osztályzásra kerülő iskolai írásbeli
munkát nem készíttethet, vagy a később megírt dolgozat osztályzatát csak a diák egyetértésével írhatja be az osztálynaplóba.
4.1.4 OSZTÁLYOZHATÓSÁG, OSZTÁLYOZÁS RENDJE ÉS FORMÁJA
Osztályozható a tanuló, ha középfokú oktatás esetén az igazolt és igazolatlan hiányzásai
nem haladhatják meg – az alapfokú művészetoktatás kivételével – az évi 250 órát.
Az osztályozás az évközi érdemjegyek, illetve az eredményes tantárgyi osztályozó vizsga alapján történik.
A tanuló, ha az egyes tantárgyak éves óraszámának 30%-át – szakmai gyakorlat esetén
20%-át – meghaladóan mulasztott, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben
nem volt érdemjeggyel értékelhető, a nevelőtestület döntése értelmében osztályozóvizsga letételével folytathatja a tanulmányait vagy évfolyamismétléssel.
Az érdemjegyek bejegyzése az írásbeli témazárók, teljesítmény mérések esetén piros,
bekarikázott, az egyéb érdemjegyek esetén más színű tintával történik.
A félévi, illetve tanév végi beszámolók érdemjegyét a jegyzőkönyvek alapján a szaktanárok vagy az osztályfőnökök rögzítik a naplóban piros színnel, négyzetbe foglalva.
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Az a tanuló, aki a tantervi követelményeket a tanév végéig nem teljesítette (elégtelen
osztályzatot kapott), és a nevelőtestület javítóvizsgára utalta, a bizonyítvány kézhez
vételével egy időben tájékoztatást kap a javító-pótló vizsga időpontjáról, helyéről, a
tantárgyi követelményekről és a jogorvoslat lehetőségéről.
A független vizsgabizottság előtti vizsgáztatás kérelmét a bizonyítvány átvételét követő
15 napon belül az igazgatóhoz kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
4.1.5 AZ OSZTÁLYZATOK, ÉRDEMJEGYEK SZEREPE ÉS MEGÁLLAPÍTÁSUK MÓDJA
A bizonyítványban szereplő tantárgyi osztályzatok összefoglaló képet adnak a tanuló
adott tanévben nyújtott összteljesítményéről, tájékoztatva a szülőket, pedagógusokat,
minősíti a tanulókat.
A tantárgyi osztályzatokat a tanuló évközi (ellenőrzőbe és naplóba beírt) érdemjegyei,
vagy az osztályozó vizsga (különbözeti vizsga, javítóvizsga) eredményei alapján kell
kialakítani a köznevelési törvényben leírtak szerint.
A tanév végi osztályzat tanúsítja tehát, hogy a tanuló


az adott évfolyam követelményeit milyen mértékben teljesítette;



ismeretei mennyire elegendőek a következő évfolyam elvégzéséhez, vagy a
záróvizsgára bocsátáshoz.

A tanulók év végi osztályzatait a nevelőtestület áttekinti, dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Vitás esetekben (ha a tanuló év végi osztályzata jelentősen eltér az év
közben tapasztalt előmeneteltől) a nevelőtestület felkéri az érdekelt pedagógust, hogy
adjon tájékoztatást döntésének okairól, indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a
pedagógus nem változtatja meg döntését, de a nevelőtestület ennek indokaival nem ért
egyet, az év végi osztályzatot az évközi eredmények alapján a tanuló javára módosíthatja.
Vizsgán kapott osztályzatot a nevelőtestület nem változtathatja meg.
4.1.6 AZ ÉRDEMJEGYEK, OSZTÁLYZATOK ÉRTELMEZÉSE
Ellenőrzéskor a tanuló teljesítményét ötfokozatú skálán értékeljük. Tört osztályzatokat
nem alkalmazunk.
Érdemjegy
jeles (5)
jó (4)
közepes (3)









elégséges (2)
elégtelen (1)




Érdemjegyet kapja, aki…
a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz,
a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni,
a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz.
a tantervi követelményeknek megbízhatóam, kevés, jelentéktelen hibával
tesz eleget.
a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget,
gyakran szorul a számonkérés során tanári segítségre.
a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz csak a szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik,
önálló feladatvégzésre nem képes.
a tantervi minimumot sem teljesíti, ennek eleget tenni a tanári útmutatás
segítségével sem képes.
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4.2 A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI ÉS FORMÁJA.
4.2.1 A MAGATARTÁS ÉS A SZORGALOM MINŐSÍTÉSE
A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök tesz
javaslatot az osztályban tanító, oktató- és nevelőmunkát végző pedagógusok közösségének, előzőleg megismerve és kikérve az osztálytársak véleményét.
Egyéni elbírálással az osztályfőnök javaslatára többségi szavazással dönt az osztályozó
értekezlet. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a meghatározó.
A magatartás minősítése lehet:
 példás (5),
 jó (4),
 változó (3),
 rossz (2).

A szorgalom minősítése lehet:
 példás (5),
 jó (4),
 változó (3),
 hanyag (2).

4.2.2 A MAGATARTÁS ELBÍRÁLÁSA
A magatartás minősítése az életkori sajátosságokhoz igazodva fejezze ki


a tanuló közösséghez, és annak egyes tagjaihoz való viszonyát, felelősségérzetét, önállóságát,



a közösség érdekében végzett tevékenységét,



viselkedését és hangnemét, tudatosságát a viselkedéssel kapcsolatos normák
kialakításában és annak betartásában,



a személy és a környezet higiéniájáért végzett munkáját,



a házirend szabályainak betartását,



a kapott jutalmazásokat és büntetéseket.

Minősítés




példás (5)








jó (4)







változó (3)



Minősítést kapja, aki…
az iskolában, a főtárgyi órákon, zenekari próbákon, előadásokon és szakmai gyakorlatokon fegyelmezetten, kulturáltan viselkedik
kötelességeit példamutatóan teljesíti,
kezdeményező, többletmunkájával társai közül kiválik,
a közösségi feladatok vállalásában és végrehajtásában odaadó, lelkiismeretes és ezzel társaira is kedvező hatással van,
véleményformálásában meggondolt, megbízható,
öltözködése, külseje, beszéde kulturált,
környezetét óvja,
az iskolai házirendet megtartja, fegyelmi büntetése, elégtelen osztályzata
nincs, igazolatlanul nem hiányzik.
az iskolában, a főtárgyi órákon, zenekari próbákon, előadásokon és szakmai gyakorlatokon fegyelmezetten, kulturáltan viselkedik,
szervezőkészsége, önállósága kisebb, mint a példás társaié, de kötelességeit mindig maradéktalanul teljesíti,
közösségi feladatokat vállal, és a rábízott munkát jól elvégzi,
tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó,
öltözködése, személyi higiéniája, magatartása ellen jelentős kifogás nem
merül fel,
legmagasabb fegyelmi büntetése osztályfőnöki figyelmeztetés,
igazolatlanul legfeljebb 1-3 órát hiányzik.
az iskolában, a főtárgyi órákon, zenekari próbákon, előadásokon és szakmai gyakorlatokon való viselkedésével szemben kifogások merülnek fel,
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rossz (2)





magatartása többször is kifogásolható, indulatait nem mindig tudja fékezni,
közösségi feladatokat nem szívesen vállal, azok teljesítésében nem gondos
és kitartó,
a házirendet csak ismételt figyelmeztetésre tartja be,
rendszeretete ingadozó,
társaival, felnőttekkel szemben viselkedése, hangneme, beszédének kulturáltsága gyakran kifogásolható,
önfegyelme gyenge,
legmagasabb fegyelmi büntetése osztályfőnöki intés,
igazolatlan hiányzása 4-10 óra.
az iskolában, a főtárgyi órákon, zenekari próbákon, előadásokon és szakmai gyakorlatokon való viselkedésével szemben súlyos kifogások merülnek fel, kötelességeit tartósan elhanyagolja,
kivonja magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a társaira,
munkájuk eredményességét gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget,
tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, tiszteletlen,
esetenként durva,
környezetét rongálja, rendetlen,
fegyelmi büntetése igazgatói-, nevelőtestületi fegyelmező intézkedés,
10 fölötti igazolatlan órája van.

4.2.3 A SZORGALOM ELBÍRÁLÁSA
A szorgalmi fokozat az egyéni képességeket és a körülményeket mérlegelve fejezze ki a


tanulmányi munkához való viszonyt, kötelességtudatot,



rendszerességet, kitartást,



pontosságot, igényességet



iskolai és iskolán kívüli többletmunkát,



kiemelkedő teljesítményt (versenyek, tanfolyamok, tanulmányi-, sport- és
kulturális tevékenységek, vizsgák stb.)

Minősítés


példás (5)









jó (4)








Minősítést kapja, aki…
tehetsége, legjobb tudása szerint tesz eleget a tantervben meghatározott
tanulmányi követelményeknek,
az órákon, zenekari próbákon, előadásokon, gyakorlati foglalkozásokon
aktív, kezdeményező, maximálisan és rendszeresen felkészült,
tanulmányi eredményeit megtartja, vagy javítja,
felszerelése hiánytalan és kifogástalan,
munkafegyelme példamutató,
önként többletmunkát is vállal,
az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken,
és/vagy képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni.
folyamatos, egyenletes munkával tesz eleget a tantervben meghatározott
tanulmányi követelményeknek,
az elért tanulmányi eredményei képességeinek megfelelőek, jegyei is ezt
tükrözik,
a tanórán, gyakorlati foglalkozásokon figyel és aktív, de irányítást igényel,
házi feladatait elvégzi, az órákra rendszeresen készül,
megbízhatóan dolgozik, vállalt kötelességeit elvégzi,
munkafegyelme jó, felszerelése rendes,
tanulmányi eredményét megtartja,
munkavégzésben pontos, munkái szépek,
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változó (3)

hanyag (2)

4.3




az iskolai rendezvényeken részt vesz,
elégtelen osztályzata nincs.











teljesítménye hullámzó, ingadozó,
tanulmányi munkája több tantárgyból kifogásolható,
iskolai és egyéb kötelességeit csak ellenőrzés mellett végzi el,
órákon, foglalkozásokon csak felszólításra dolgozik, egyébként passzív,
képességei alatti teljesítményt nyújt,
házi feladatait nem végzi el,
felszerelése gyakran otthon marad és állapota kifogásolható,
figyelmetlen, pontatlan, munkafegyelme kifogásolható, nem kitartó,
legfeljebb egy tantárgyból elégtelen osztályzata van.



képességeihez és körülményeihez mérten elfogadhatatlanul keveset tesz
tanulmányi fejlődése érdekében, és/vagy tanulmányi eredményénél nagymérvű visszaesés tapasztalható,
kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan,
tanórákra nem készül,
felszereléseit nem tartja rendben, gyakran otthon hagyja,
munkáinak külalakja nem elfogadható,
pontosságra nem törekszik és érdeklődést nem mutat,
elégtelen osztályzatai vannak.








AZ

OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI

Házi feladat a tananyag feldolgozásának menetében minden olyan feladat, amelyet a
tanítási időn kívül otthon, vagy kollégiumban egyéni munkával végeznek a tanulók.
Az oktatási folyamat megtervezésénél az új ismeretek közvetítése, elsődleges rögzítése
és alkalmazása a tanítási órákon kell, hogy megvalósuljon. Az ismeretek megszilárdítása, emlékezetbe vésése, valamint további gyakorlása a tanulók otthoni feladata.
Az egyes házi feladatok olyan jellegűek is lehetnek, amelyek nem a megtanult ismeretekhez kapcsolódnak, hanem a következő órán elvégzendő munkát készítik elő, anyaggyűjtéssel, megfigyeléssel, vagy amelyek során valamely terjedelmes anyagrésznek
önálló, gyakran alkotó jellegű feldolgozását megszabott határidővel kérik számon. Ilyen
lehet a házi olvasmányok feldolgozása, házi dolgozatok készítése, mérési adatok jegyzőkönyvben történő feldolgozása, a mérési adatok kiértékelése.
A nagyobb volumenű házi feladatok kiadását az osztályban tanító tanárok az osztályfőnök közreműködésével kötelesek egyeztetni, elkerülve a tanulók túlterhelését az egyes
tantárgyak rendszeres tanulásának háttérbe szorítását.
A házi feladatok lehetnek egyénre szabottak, a tanulók képességeinek megfelelő, így
biztosítható a differenciált foglalkoztatás, a képességek és készségek jobb hatásfokú
fejlesztése.
A házi feladatok eredményes megoldásának a megfelelő tárgyi tudáson kívül az a feltétele, hogy a tanulók jól szervezzék meg otthoni munkájukat, ismerjék és alkalmazzák a
tanulásnak, a feladatok megoldásának helyes módszereit. Ezért a tanár feladata a tanulás
módszertan ismertetése, a kiadott házi feladatok megoldásának ellenőrzése, illetve viszszajelzés kérése a házi feladatok megoldásához szükséges időigényről.
A rendszeres házi feladatok kiadásánál a megoldáshoz szükséges időt úgy célszerű kiválasztani, hogy közepes képességű tanuló is 30 perc alatt meg tudja oldani.
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A házi feladatok kiadásánál figyelembe kell venni a tanulók másnapi órarendjét, az
egyes tantárgyakból az otthoni terhelésüket. Az időigényesebb házi feladatok beadási
határidejét egyeztetni kell a más tantárgyakat oktató tanárokkal, hogy a tanulói túlterheltséget elkerüljék.
A házi feladatok kiválasztásánál a házi feladat nem lehet büntető jellegű, valamint motivációs hatással rendelkezzen, továbbfejlesztő szerepet töltsön be, és gondolkodásra
késztessen.
5.
5.1

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK
ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK

A létszám keretek engedte határig a tanulók választhatnak, hogy az érettségi vizsga tanéve előtti tanévtől, mely tantárgyakban szeretnék elmélyíteni tudásukat, mely képességeiket szeretnék elsősorban fejleszteni.
Az iskola a kötelező érettségi tárgyakból biztosítja mind a közép, mind az emelt szintű
felkészítést.
A kötelező érettségi tárgyakon kívül további, legalább két tantárgyból emelt szinten, és
legalább három tantárgyból középszinten kell érettségi felkészítést biztosítani.
A középszintű felkészítés feltétele, hogy az iskolának középszintű érettségi vizsgára
történő felkészítés esetén legalább százharmincnyolc órát, emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén pedig legalább kettőszázhetvenhat órát a felkészítésre helyi
tantervében biztosítania kell.
Választható érettségi előkészítő foglalkozások és óraszámuk évfolyamonként:
A felkészítés szintje
Közép

Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom*
Matematika*
Történelem*
Idegen nyelv (angol, német)**
Biológia
Emberismeret és etika
Ének-zene
Fizika
Földrajz
Gazdasági ismeretek
Informatika
Kémia
Mozgókép- és médiaismeret
Művészettörténet
Népművészet
Rajz és vizuális kultúra
Társadalomismeret
Testnevelés

Emelt
Évfolyam óraszáma
12.
11.
2
2
2
3
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2

11.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

12.
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3

*

A középszintű felkészítés a kötelező órák terhére, az óratervben rögzített időbeosztással történik.
A tantárgy helyi tanterve figyelembe veszi a középszintű érettségi vizsgakövetelményeket.

**

Az emelt szintű nyelvi képzés első idegen nyelvéből a felkészítést az alapórák biztosítják. A
gimnáziumi tanulók a második idegen nyelvből, illetve a szakközépiskolai tanulók választhatják.
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Az érettségi előkészítőkre – melyek közép és emelt szintű érettségire készítenek fel –
jelentkezni kell.
A kötelező érettségi tantárgyak érettségi előkészítőit jelentkező esetén elindítjuk, míg a
nem kötelező érettségi tantárgyak esetén az indítás feltétele legalább nyolc jelentkező.
Amennyiben bármelyik nem kötelező érettségi tárgyat többen választják, mint akik
számára ezt az iskola személyi és tárgyi feltételei lehetővé teszik, a tanulmányi eredmények alapján döntünk a felvételről.
Az érettségi előkészítő tantárgyak választásának részletes szabályait az intézmény Házirendje tartalmazza.
Az érettségi előkészítő foglalkozások tantervét a 8. számú melléklet szabályozza.
5.2
TEHETSÉGGONDOZÓ SZAKKÖRÖK
A nem kötelező tanórai foglalkozások órakertének terhére a kiemelkedő tehetségű tanulók számára tehetséggondozó foglalkozást tarunk igény szerint a Nevelési program 4.
fejezetének megfelelően.
5.3
EGYÉNI FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK
A 2011. évi CXC. törvény 6. melléklete által meghatározott órakeretben az SNI és BTM
tanulók számára egyéni fejlesztő foglalkozást biztosítunk a Nevelési program 4. fejezetének megfelelően.
6.
6.1

TANULMÁNYOKAT ZÁRÓ ILLETVE A TANULMÁNYOK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖZPONTI VIZSGÁK HELYI SZABÁLYAI

A

VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK
Gimnázium

2. idegen nyelv (angol, német)
Biológia
Emberismeret és etika
Ének-zene
Fizika
Földrajz
Informatika
Kémia
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Rajz és vizuális kultúra
Történelem
Testnevelés

Művészeti szakközépiskola
Biológia
Emberismeret és etika
Ének-zene
Fizika
Földrajz
Gazdasági ismeretek
Informatika
Kémia
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészettörténet
Népművészet
Testnevelés

A kötelező és a választható vizsgatárgyak középszintű vizsgájának témaköreit és a miniszter által kiadott központi vizsgakövetelményeket meghaladó, csak a középszintű
szóbeli vizsgán az iskolával tanulói jogviszonyban lévő vizsgázótól számonkérhető követelményeket a 9. számú melléklet tartalmazza.
6.2

ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI VIZSGA BESZÁMÍTÁSA

Ha egy tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett – ezáltal az adott
tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítette, és a tantervben előírt év végi osztályzatokat megszerezte – a tantárgy óráinak látogatása alól a továbbiakban mentesül. Kivéve
abban az esetben, ha választható emelt szintű érettségi előkészítő foglalkozásra jár és
középszintű előrehozott érettségit tett.
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6.3
SZAKMAI VIZSGA
A szakképzési törvény a szakmai vizsga szervezését a feladat ellátásához szükséges
információval és feltételekkel rendelkező szakképzést folytató intézmény feladatává
teszi.
Az iskola szakmai vizsgát a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján szervez, az adott évfolyam megkezdésekor hatályos 12. sz. mellékletben szereplő szakmai és vizsgakövetelmények
alapján.
Kezdés éve
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Festő és Díszítőfestő
Melléklet száma
12/3f jelenlegi program mell.sz.
12/4f jelenlegi program mell.sz.
12/4f jelenlegi program mell.sz.
12/4f jelenlegi program mell.sz.
új kerettanterv
új kerettanterv

Grafikus és Alkalmazott grafikus
Kezdés éve
Melléklet száma
2008
12/2g jelenlegi program mell.sz.
2009
12/3g jelenlegi program mell.sz.
2010
12/3g jelenlegi program mell.sz.
2011
12/3g jelenlegi program mell.sz.
2012
új kerettanterv
2013
új kerettanterv

6.4

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA

6.4.1

MŰVÉSZETI

6.4.1.1

ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYAI A 2010/2011-ES TANÉVET MEGELŐZŐEN BEISKOLÁZOTTAKRA KIFUTÓ RENDSZERBEN

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti alapvizsgát kell szervezni, illetve művészeti záróvizsga szervezhető.
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Az alapvizsga és záróvizsga követelményeket, vizsgafeladatokat – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni.
Az alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető
számon.
Az alapvizsga és záróvizsga vizsgafeladatokat a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a
tanuló felkészültsége és tudása.
Az alapvizsga és záróvizsga feladatokat a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.
A művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rendjében meghatározott időpontban
kell megszervezni. A vizsga időpontját az iskola munkaterve tartalmazza. A vizsgára
jelentkezés határideje február 15.
A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt az iskola belső
vizsgáira vonatkozó szabályok szerint kell tenni. A bizottság tagjait és elnökét az intézmény igazgatója bízza meg.
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6.4.1.2

MŰVÉSZETI

ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA TÁRGYAI ÉS KÖVETELMÉNY-

RENDSZERE

A művészeti alapvizsga tárgyai és követelményrendszere megegyezik az adott tanszak
utolsó alapfokú évfolyamának vizsgatárgyaival és követelményrendszerével.
A művészeti záróvizsga tárgyi és követelményrendszere megegyezik az adott tanszak
utolsó továbbképző évfolyamának vizsgatárgyaival és követelményrendszerével.
6.4.1.3

AZ ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA MINŐSÍTÉSE

A megadott általános értékelési szempontok figyelembevételével az alapfokú művészetoktatási intézmény részletes értékelési szempontsort, illetve útmutatót készít.
A tanuló teljesítményét az alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként különkülön osztályzattal kell minősíteni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik,
a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzata a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi
előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
6.4.2

MŰVÉSZETI

ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYAI A
TANÉVTŐL BEISKOLÁZOTTAKRA, FELMENŐ RENDSZERBEN

2010/2011-ES

6.4.2.1 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGÁRA ÉS ZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
6.4.2.2 A

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI
MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA:

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a
tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője
bízza meg.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai
programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán
az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.
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6.4.2.3 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA VIZSGA TANTÁRGYAK
6.4.2.3.1 AZ ALAPVIZSGA TANTÁRGYAI
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B”
tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi
tanulónak kell tennie.
6.4.2.3.1.1

ÍRÁSBELI VIZSGA TANTÁRGYA

Hangszeres tanszakok: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zenetörténet–
zeneirodalom.
Hangszeres tanszakok főtárgy „B” tagozat: szolfézs.
6.4.2.3.1.2

SZÓBELI VIZSGA TANTÁRGYA:

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zenetörténet–
zeneirodalom.
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs.
6.4.2.3.1.3

GYAKORLATI VIZSGA TANTÁRGYA

Hangszeres tanszakok („A” és „B” tagozat): főtárgy.
6.4.2.3.2 ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAI

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi
tanulónak kell tennie.
6.4.2.3.2.1

ÍRÁSBELI VIZSGA TANTÁRGYAI

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zenetörténet–zeneirodalom
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
6.4.2.3.2.2

SZÓBELI VIZSGA TANTÁRGYAI

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zenetörténet–zeneirodalom
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
6.4.2.3.2.3

GYAKORLATI VIZSGA TANTÁRGYAI

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat: főtárgy
6.4.2.4

A VIZSGÁK IDEJE

Hangszeres főtárgyak:
Gyakorlati vizsga:
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 10 perc
Elméleti tantárgyak
„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc
„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc
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6.4.2.5

ELŐREHOZOTT VIZSGA

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető.
6.4.2.6

A

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA EGYES RÉSZEI ALÓLI FELMENTÉS

Mentesül az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az
a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az
adott tanévben döntőbe került.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól – a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére – felmentés adható.
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA MINŐSÍTÉSE

6.4.2.7

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként
külön-külön osztályzattal kell minősíteni.
Az előrehozott művészeti alapvizsga vagy záróvizsga eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik,
a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi
előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott.
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

7.

A VÁLASZTOTT KERETTANTERV

A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a választható kerettantervek közül a következőket alkalmazza:
nyelvi előkészítő évfolyam
gimnáziumi képzés
művészeti szakközépiskolai képzés
alapfokú művészetoktatás

51/2012. sz. EMMI rendelet 7. melléklet
51/2012. sz. EMMI rendelet 3. melléklet
51/2012. sz. EMMI rendelet 6. melléklet
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet

KERETTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK IDŐKERETE TÍZ SZÁZALÉKÁNAK FELHASZNÁLÁSA ÉS HELYI SAJÁTOSSÁGOK TANTÁRGYANKÉNT

7.1.1 A

Magyar nyelv és irodalom
Szabad időkeret felhasználása
Helyi hagyományok a tárgy tanításában
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helyesírási gyakorlatok;
leíró nyelvtani fogalmak gyakoroltatása;
kötelező olvasmányok körének bővítése;
összefoglaló ismétlések




Reguly Antal munkássága;
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház;
Reguly Antal Műemlék Könyvtár,
nyelvrokonság;
gyakorló tanítás lehetősége

Történelem



































Szabad időkeret felhasználása
fogalombővítés;

évszámok gyakoroltatása;
források megismerése;

III. Béla korának részletes megismerése;
a XVI-XVII. századi források megismerése;

a nagy francia forradalom fordulópontjainak pontos 
megjelölése;
az első világháborút lezáró békék bővebb ismertetése;
a személyi kultusz;
a nácizmus elmélete és gyakorlata;
a 45 utáni magyarországi események
Filozófia és etika
Szabad időkeret felhasználása
tizenkettedik évfolyam az etikatörténetileg kiemelke- 
dő filozófusokra nagyobb hangsúlyt helyezünk (szofisták, Szókratész, Platón, Machiavelli, Pál apostol,
Marx)
Német nyelv
Szabad időkeret felhasználása
a kommunikációs készség fejlesztése;

képleírás gyakoroltatása;
szituációk gyakorlása;
szövegértés gyakoroltatása hallás után;
írott szöveg megértésének gyakorlása;

fordítási készség javítása német nyelvről
Angol nyelv
Szabad időkeret felhasználása
helyesírási gyakorlatok;

az igeidők rendszerének áttekintése és gyakorlása;
a szenvedő szerkezetek gyakorlása;
beszédszituációk gyakorlása

Helyi hagyományok a tárgy tanításában
III. Béla korának részletes megismerése
(iskolánk névadója);
a névadóhoz kapcsolódó tárgyi emlékek
megtekintése;
Csesznek, középkori várépítészet;
középkori Ciszterci Apátság romjai;

Helyi hagyományok a tárgy tanításában
Reguly Antal Műemlék Könyvtár, filozófiai kutatási lehetőség

Helyi hagyományok a tárgy tanításában
lakóhelyünk és közvetlen környékének
természeti, történelmi és kulturális nevezetességei. Zirc történelme, az apátság, a ciszteri rend, múzeumok, Reguly
Antal, arborétum, Csesznek, Bakonybél;
gyakorló tanítás lehetősége
Helyi hagyományok a tárgy tanításában
lakóhelyünk és közvetlen környékének
természeti, történelmi és kulturális nevezetességei. Zirc történelme, az apátság, a ciszteri rend, múzeumok, Reguly
Antal, arborétum, Csesznek, Bakonybél

Matematika
Szabad időkeret felhasználása
Helyi hagyományok a tárgy tanításában
Pitagorasz-tétel;
 gyakorló tanítás lehetősége, együttműelsőfokú egyenletek és egyenletrendszerek;
ködve a Pannon Egyetemmel;
másodfokú egyenletek és egyenletrendszerek
exponenciális és logaritmikus;
koordináta geometria gyakorlása;
sorozatok
Biológia
Szabad időkeret felhasználása
Helyi hagyományok a tárgy tanításában
védett állatok és növények;
 látogatás a Bakonyi Természettudomágenetikai példák gyakorlása;
nyi Múzeumban;
növényhatározási gyakorlat
 növénytársulások a Bakonyban;
 zirci Arborétum;
 természetvédelmi területek a Bakonyban
Kémia
Szabad időkeret felhasználása
Helyi hagyományok a tárgy tanításában
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a periódusos rendszer atomszerkezeti értelmezése;
 jól felszerelt kémiai laboratórium;
oldatok készítése, oldhatóság hőmérsékletfüggése
 kapcsolat a Pannon Egyetemmel
(mérőkísérlet);
ozmózis fogalma és gyakorlati jelentősége;
gázok moláris térfogatának meghatározása méréssel;
diszperz rendszerek. Kolloidok fogalma, tulajdonságai, stabilitása;
sav koncentrációjának meghatározása térfogatos
elemzéssel (mérőkísérlet);
sók hidrolízise;
a redoxi reakciók iránya;
elektromos vezetés oldatokban, elektrolitos disszociáció;
kémiai képletek, reakcióegyenletek és sztöchiometriai
számítások gyakorlása;
az alkánmolekulák térbeli szerkezete, konformációja;
benzolhomológok;
többgyűrűs aromás szénhidrogének és rákkeltő hatásuk;
a fenolok;
az éterek;
többértékű karbonsavak;
száradó olajok, az olajfestés;
telítetlen észterek;
alkaloidok;
a papír- és műanyaghulladék újrahasznosítása, szelektív hulladékgyűjtés
Földünk és környezetünk
Szabad időkeret felhasználása
Helyi hagyományok a tárgy tanításában
térképészeti ismertek gyakorlása;
 Bakonyi Természettudományi Múzeum
a helyi és zónaidő számításának gyakorlása;
geológiai kiállítása;
árvízvédelem;
 Reguly Antal Múzeum, földgömbök;
környezetvédelem (a megjelenő újságcikkek, hírek
 kapcsolat a Pannon Egyetemmel;
figyelemmel kísérése és megbeszélése);
 ABL-zirci festékégető
statisztikai évkönyvek használata;
a világgazdaság jellemző folyamatai (statisztikai
adatok, diagrammok összehasonlító elemzése);
termelés, fogyasztás, kereskedelem (sajtó, TV figyelő,
HVG, multinacionális cégek globalizáció);
egy multinacionális vállalat vezetőjének a vállalat
működéséről, környezet szennyezésről)
a tőzsde –BUDA-CASH – Brókerház értékpapír kereskedőjének előadása, látogatás a Brókerházban;
globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai
(nyersanyag és energiaválság, élelmezési válság, urbanizáció, környezeti katasztrófák)
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8.

A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS HELYI TANTERVE

8.1 ÉRTÉKELÉS ELVEI A GIMNÁZIUMI NAPPALI RENDSZERŰ OKTATÁSBAN
Az általános értékelési elveken túl a gimnáziumi nappali rendszerű képzésben az érdemjegyek számára, a tanév végi illetve félévi beszámoltatások tantárgyira vonatkozó kiegészítő szabályozások célja a tanulási-tanítási folyamat hatékonyságának növelése.
8.2 AZ ÉRDEMJEGYEK SZÁMA
A félévenkénti érdemjegyek száma


heti 1 vagy 2 órás tantárgyakból félévenként minimum 3-4 időarányosan elosztva;



heti 3 vagy annál nagyobb óraszámú tantárgyaknál félévenként minimum 5-6
érdemjegy alapján osztályozható a tanuló;



azoknál a tantárgyaknál, ahol írásbeli témazáró lehetséges a témazáró a heti
óraszámmal megegyező, de legalább kettő a tanévben arányosan elosztva.



a szóbeli feleletekre kapott osztályzatok száma legalább annyi évente, mint a
heti óraszám.

8.2.1 SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI SZÁMONKÉRÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A szóbeli feleletet a tanár még ugyanazon a tanítási órán értékeli, az osztályzatot röviden indokolja.
Az ellenőrzés és értékelés folyamán csak azok az ismereteket kérhetők számon, amelyek az iskola helyi tantervében szerepelnek, és csak az abban megkövetelt alkalmazási
szinten.
Az írásbeli dolgozatokat a tanár a házirendben szabályozott határidőn belül kijavítja és
értékeli. A tanár hiányzásának vagy a tanítási órák esetleges elmaradásának halasztó
hatálya van.
Az értékelt írásbeli dolgozatokat a tanuló minden esetben megtekintheti. A témazáró
dolgozatokat a tanuló a szülő tájékoztatása céljából – dokumentált átadással – haza viheti, de azokat 8 munkanapon belül vissza kell hozni és a tanár köteles a javítóvizsga
időszak végéig megőrizni.
A tanuló írásos munkái nem nyilvánosak, azokat harmadik személynek kiszolgáltatni
csak a tanuló hozzájárulásával szabad.
8.2.2 A BESZÁMOLÓK TANTÁRGYAI ÉS IDŐPONTJAI
A tárgyi tudás elmélyítésére, valamint a további tanulmányi munka megalapozására,
nem utolsó sorban az érettségi és felviteli vizsgakörnyezet szimulálására az iskola – a
felnőttoktatás kivételével – tanév végi és félévi beszámolókat szervez, melyre a belső
vizsgákra vonatkozó szabályokat alkalmazza.

48

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai Program
2014

A vizsgatárgyak és a vizsgák időpontjai:
Tantárgy

Évfolyam, osztály
9. évfolyam, tanév vége
10. évfolyam, tanév vége
10. évfolyam, tanév vége
11. évfolyam, félév
11. évfolyam, tanév vége
11. évfolyam, tanév vége
11. évfolyam, tanév vége

1. idegen nyelv
matematika
történelem
1. idegen nyelv
2. idegen nyelv
irodalom
magyar nyelv

8.3 A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL INDULÓ EMELT SZINTŰ NYELVI KÉPZÉS
8.3.1 A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A törvény előírja, hogy a nyelvi előkészítő évfolyamon a rendelkezésre álló heti órakeret legalább 60 százalékát, azaz heti 18 órát kell idegennyelvoktatásra fordítani. A heti
öt testnevelés biztosítása a nyelvi előkészítő esetén is kötelező, a fennmaradó órakeret
50%-át pedig fele-fele arányban informatikai ismeretek oktatására valamint képességfejlesztésre kell fordítani.
A nyelvi előkészítő évfolyam célja a használható nyelvtudás megszerzése intenzív keretek között, nem pedig az államilag elismert nyelvvizsgára történő felkészítés. Az emelt
szintű érettségi (legalább 60%-os teljesítmény esetén) egyenértékű az államilag elismert
középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal.
8.3.2 A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMON FOLYÓ IDEGENNYELV-OKTATÁS CÉLJAI
A nyelvi előkészítő évfolyam általános céljai:


A középiskolát végző fiatalok közül minél többen magas szintű használható
nyelvtudással hagyják el a közoktatást.



A nyelvtanulásra és informatikára szánható év esélyteremtő és hátránykompenzáló hatással bír.

Megfelelő alapot ad ahhoz, hogy a felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé
váljon, és mindenki egyenlő eséllyel indulhasson a hazai és a nemzetközi
munkaerőpiacon.
Közvetlen célok:




A kilencedik évfolyamon az előkészítő osztályban a tanulók olyan használható nyelvtudáshoz jussanak, hogy a tanulmányaik végén sikerrel tehessenek
emelt szintű érettségi vizsgát a választott nyelvből.



A tanulókban kellő motiváció alakuljon ki a nyelv és s hozzá tartozó kultúra
megismerésére.

8.3.3 AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMON TÖRTÉNŐ IDEGEN NYELVI OKTATÁS MEGSZERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A nyelvi előkészítő évfolyamon a belépés szintje nem szabályozott, az A1 szinttel rendelkező és azzal nem rendelkező tanulók közötti szintkülönbség kompenzálása a képzés
első két-három hónapjának feladata, melyben a szaktanárra hárul a legtöbb feladat, aki
megfelelő differenciált képzéssel éri el a kívánt célt.
A kötelezően elvárt minimumszinteket az első és második idegen nyelvre a lenti táblázat foglalja össze. A megadottaktól az intézmények a megfelelő feltételek megléte esetén felfelé eltérhetnek.
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1. idegen nyelv

NYEK évfolyam,
minimumszint
A2-B1

2. idegen nyelv

10. évfolyam, minimumszint
B1-B2

12. évfolyam,
minimumszint
B2

A2-B1

B1-B2

A szervezésnél figyelembe vett szempontok:

8.3.4



a közoktatási törvényben meghatározott maximális osztálylétszám felénél ne
legyen nagyobb a nyelvi csoport;



lehetőleg több nyelvtanár vegyen részt a munkában. Legcélszerűbb beszédértés, beszédkészség illetve olvasásértés és írás részre bontani a négy helyi
alapkészségnek megfelelően, két tanár közreműködésével;



szükséges a nyelvtanárok felkészítése erre a feladatra akkreditált továbbképzés keretében.

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL INDULÓ EMELT SZINTŰ NYELVI KÉPZÉS KÉPZÉS
ÓRATERVE

A

Heti óraszám/ éves óraszám tantárgyakként és évfolyamonként
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
1. idegen nyelv
2. idegen nyelv
Szabadon tervezhető 1.
vagy 2. idegen nyelvre
Történelem
Filozófia és etika
Matematika
Informatika
Fizika
Kémia
Biológia és egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Rajz- és vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Művészetek (mozgóképkultúra és médiaismeret)
Osztályfőnöki óra
Testnevelés
Kötelező összesen:
Választható
Összesen:
Összesen csoportbontással:

9. Ny

12/444*
6/222*

2/74
4/148*

9. évf.

10. évf

11. évf

12. évf

4/148

4/148

4/148

4/128

5/185*
3/111*

5/185*
3/111*

3/111*
3/111*

3/96*
3/96*

2/74*

2/64*

3/111
1/37
3/111

3/96

3/111

3/111

3/111
2/74*
2/74
2/74

3/111
2/74*
2/74
2/74
2/74
2/74
1/37
1/37

2/74
1/37
1/37

3/96

2/74
2/74

2/64

1/37

2/64

1/37

1/37
5/185**

1/37
5/185**

1/37
5/185**

1/37
5/185**

2/64
5/160**

30/1110

35/1295

36/1332

30/1110

29/928

4/148***

4/128***

30/1110

35/1295

36/1332

34/1268

33/1056

52/1924

45/1665

46/1702

42/1554

41/1312

* Az órákat csoportbontással tartjuk.
** A testnevelés órák 3 órája az órarendbe építve, a fennmaradó 2 óra pedig délutáni sportkör, tömegsport a Köznevelési Törvény szabályozása alapján
***
Az érettségi előkészítők több csoport kialakításával lehetségesek. A csoportok becsült száma
évfolyamonként nyolc.
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szabadon tervezhető, de kötelező idegen nyelvi óraszám biztosítja az emelt szintű
érettségire történő felkészítést idegen nyelvből.
A

Tánc és dráma: tartalom és követelmények beépítve az osztályfőnöki, idegen nyelv,
rajz- és vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom tantárgyakba.
Társadalomismeret: tartalom és követelmények beépítve a történelem, a földrajz és az
osztályfőnöki tantárgyakba.
Életvitel és gyakorlati ismeretek: tartalom és követelmények beépítve az osztályfőnöki
tantárgyba.
Az egyes tantárgyak részletes követelményeit és az évfolyamonkénti továbbhaladás
feltételeit a 13. sz. melléklet tartalmazza.
További 3-3 órát biztosít a köznevelési törvény gyógytestnevelés tartására 16-16 fős
csoportonként.
Az óratervben rögzített óraszámokat a köznevelési törvény biztosítja.
Az óratervben fel nem használt órakeret az egyéni felkészítést (SNI, tehetséggondozás),
illetve az iskolai sportkör óráit.
8.4

GIMNÁZIUMI FELNŐTTOKTATÁS

8.4.1 A GIMNÁZIUMI FELNŐTTOKTATÁS INDÍTÁSÁNAK FELTÉTELE ÉS MÓDJA
A gimnáziumi felnőttoktatás levelező munkarendben zajlik, melynek jellemzői:


alacsonyabb óraszám, ami évfolyamonként heti 10 órát jelent kedd és csütörtök délutáni konzultációs órákkal;



a tananyag jelentős részének önálló feldolgozása a javasolt tankönyvek és
segédletek alapján;



tandíjfizetési kötelezettség a 11. évfolyamtól;



tanév végi osztályozó vizsga az évfolyam tantárgyaiból a belső vizsgák rendjére vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

A levelező tagozat első tanítási napja a tanév első hetének csütörtökje.
8.5

GIMNÁZIUMI FELNŐTTOKTATÁS ÓRATERVE

Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Fizika
Kémia
Földünk és környezetünk
Biológia és egészségtan
Történelem
Művészeti ismeretek
Társadalomismeret
Informatika
Filozófia és etika
Idegen nyelv
(angol vagy német)
Szabadon tervezhető
Összesen:

9.
1,5/55,5
1/37
1/37
1/37
0,5/18,5

11.
1,5/55,5
1/37

1/37

10.
1,5/55,5
1,5/37
0,5/18,5
0,5/18,5
1/37
0,5/18,5
1/37

1/37

0,5/55,5

1/37

3/111

3/111

2,5/92,5

1/37
1/32
0,5/18,5
0,5/18,5
0,5/16
0,5/16
2,5/80

10/370

10/370

2/74
10/370

2/64
11/352

51

1/37
1/37

12.
1,5/24
1/32

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai Program
2014

Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményrendszerét és a továbbhaladás feltételeit a 14. sz. melléklet tartalmazza.
9.

A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS HELYI TANTERVE

9.1

A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI

Az régi OKJ szerinti képzés párhuzamos oktatás keretében, öt évfolyamon díszítőfestő és
alkalmazott grafikus (felmenő rendszerben kifutó képzések) szakon folyik. A 12. év végén
előrehozott érettségi tehetnek tanulóink idegen nyelv és informatika, a 13. évfolyam végén
a többi kötelező és választott tantárgyból tesznek érettségi vizsgát. Szakmai vizsgát a 13.
évfolyam végén, az érettségi után, az érettségi bizonyítvány birtokában tehetnek tanulóink.
A 2013-14. tanévben induló művészeti szakközépiskolai képzésben a közismereti oktatás az
első négy évfolyamon párhuzamos képzés keretében folyik. A 12. évfolyam végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek, majd választásuk szerint tanulói jogviszonyukat tovább folytatva bekapcsolódnak a szakképző évfolyamba. Az utolsó évfolyam elvégzésének feltétele –
a továbbhaladási feltételek teljesítése mellett – legkésőbb a tanév első félévének utolsó napjáig megszerzett érettségi bizonyítvány.

9.1.1 A MŰVÉSZETI ÓRÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL SZABÁLYOZÁSA
A művészeti órákon az iskola profiljának megfelelően, a mindenkori aktuális órarend
alapján vesznek részt tanulóink.
9.2

ÉRTÉKELÉS ELVEI A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSBEN

Az általános értékelési elveken túl a művészeti szakközépiskolai képzésben az érdemjegyek számára, a tanév végi illetve félévi beszámoltatások tantárgyira vonatkozó kiegészítő szabályozások célja a tanulási-tanítási folyamat hatékonyságának növelése.
9.2.1 AZ ÉRDEMJEGYEK SZÁMA
A félévenkénti érdemjegyek száma a közismereti képzésnél és az elméleti szakmai tárgyaknál:


heti 1 vagy 2 órás tantárgyakból félévenként minimum 3-4 időarányosan elosztva;



heti 3 vagy annál nagyobb óraszámú tantárgyaknál félévenként minimum 5-6
érdemjegy alapján osztályozható a tanuló;



azoknál a tantárgyaknál, ahol írásbeli témazáró lehetséges a témazáró a heti
óraszámmal megegyező, de legalább kettő a tanévben arányosan elosztva;



a szóbeli feleletekre kapott osztályzatok száma legalább annyi évente, mint a
heti óraszám.

A félévenkénti érdemjegyek száma a gyakorlati szakmai tárgyaknál:


szakmai gyakorlat esetén minimum 5-6 érdemjegy időarányosan elosztva;



rajz- festés-mintázás tantárgy esetén a tanulók órai munkájának értékelésén
túl, évente évfolyamonként legalább kettő az aktuális témakört feldolgozó,
az iskola épületében rendezett kiállítás értékelése.

9.2.2 SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI SZÁMONKÉRÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A szóbeli feleletet a tanár még ugyanazon a tanítási órán értékeli, az osztályzatot röviden indokolja.
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Az ellenőrzés és értékelés folyamán csak azok az ismereteket kérhetők számon, amelyek az iskola helyi tantervében és a képzés szakmai programjában szerepelnek, és csak
az abban megkövetelt alkalmazási szinten.
Az írásbeli dolgozatokat, rajzokat, festményeket, grafikákat a tanár a házirendben szabályozott határidőn belül kijavítja és értékeli. A tanár hiányzásának vagy a tanítási órák
esetleges elmaradásának halasztó hatálya van
Az értékelt írásbeli dolgozatokat a tanuló minden esetben megtekintheti. A témazáró
dolgozatokat, az elkészült és értékelt rajzokat, festményeket, grafikákat, szakmai anyagokat a tanuló a szülő tájékoztatása céljából – dokumentált átadással – haza viheti, de
azokat 8 munkanapon belül vissza kell hozni és a tanár köteles a javítóvizsga időszak
végéig megőrizni.
A tanuló írásos munkái nem nyilvánosak, azokat harmadik személynek kiszolgáltatni
csak a tanuló hozzájárulásával szabad.
9.3

A BESZÁMOLÓK TANTÁRGYAI ÉS IDŐPONTJAI

A tárgyi tudás elmélyítésére, valamint a további tanulmányi munka megalapozására,
nem utolsó sorban az érettségi és felviteli vizsgakörnyezet szimulálására az iskola tanév
végi és félévi beszámolókat szervez, melyre a belső vizsgákra vonatkozó szabályokat
alkalmazza.
A vizsgatárgyak és a vizsgák időpontjai:
Tantárgy
idegen nyelv
matematika
történelem
idegen nyelv
művészettörténet
irodalom
magyar nyelv

Évfolyam, osztály
9. évfolyam, tanév vége
10. évfolyam, tanév vége
10. évfolyam, tanév vége
11. évfolyam, félév
11. évfolyam, tanév vége
11. évfolyam, tanév vége
11. évfolyam, tanév vége

9.4 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS ÓRATERVE
Évfolyam

Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Etika
Idegen nyelv*
Matematika
Osztályfőnöki
Testnevelés és sport
Fizika
Földünk és környezetünk
Biológia - egészségtan
Kémia
Művészetek (Mozgóképkultúra és médiaismeret)
Informatika*
Összes közismereti:
Rajz-festés-mintázás*
Stílustan és szaktörténet*
Művészettörténet

9.

10.

4 / 148
2 / 74

4 / 148
2 / 74

3 / 111*
3 / 111
1 / 37

3 / 111*
3 / 111
1 / 37

4
3
1
3
3
1

5 / 185***

5 / 185***

5 / 185***

2 / 74
2 / 74
2 / 74

2
1
2
1

/
/
/
/

74
37
74
37

11.
/ 148
/ 111
37
/ 111*
/ 111
/ 37

12.
4 / 128
3 / 96
3 / 96*
3 / 96
1 / 32
5 / 160***

1 / 37
2 / 74

1

37

1 / 37
2
26
5
1
2

/
/
/
/
/

74*
962
185*
37*
74

1
26
5
1
2
53

/
/
/
/
/

37*
962
185*
37*
74

1
24
6
1
2

/
/
/
/
/

37*
888
185*
37*
74

20
6
1
3

/
/
/
/

640
192*
32*
96
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Munkavédelem
Tervezés és gyakorlat**
Térábrázolási rendszerek
Művészeti vállalkozás
Technológia**
Összes szakmai:
Választható

0,5 / 18
4
148**
1 / 37
0,5 / 18**
14 / 518

1 / 37**
14 / 518

1 / 37**
16 / 592

1 / 32
1 / 32**
20 / 640

Kötelező összesen
Összesen csoportbontással
hét/év
Összefüggő, nyári szakmai
gyakorlat

40 /

1480

40 / 1480

40 / 1480

40 / 1280

64 /

2368

62 /

65 /

68 /

5

185**

2294

6

80

222**

2045

8

256**

2176

80

*
Az órákat csoportbontással tartjuk.
**
Az órákat csoportbontással három csoportban tartjuk.
***
A testnevelés órák 3 órája az órarendbe építve, a fennmaradó 2 óra pedig délutáni sportkör, tömegsport a Köznevelési Törvény szabályozása alapján
További 3-3 órát biztosít a köznevelési törvény gyógytestnevelés tartására 16-16 fős csoportonként.
Az óratervben rögzített óraszámokat a köznevelési törvény biztosítja.
Az óratervben fel nem használt órakeret az egyéni felkészítést (SNI, tehetséggondozás), illetve az iskolai
sportkör óráit biztosítja.

A közismereti tantárgyak követelményrendszerét és a továbbhaladás feltételeit a 16. sz.
melléklet tartalmazza.
A szakképző évfolyamok tantárgyait és óraszámait a Szakmai program tartalmazza.
9.5 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA
9.5.1 A VIZUÁLIS NYELV
GIMNÁZIUMBAN:

ÉS MŰVÉSZET TANTÁRGYI HAGYOMÁNYAI A

III. BÉLA

1990/91-ben speciális-rajz képzés indult iskolánkban. (Egy német nyelvi és egy rajz és
vizuális nevelés speciális csoportból álló osztály) Ez utóbbi szolgált alapjául a 2001-ben
indított, már régiós beiskolázású művészeti szakközépiskolai osztálynak. 2001 és 2012
között évfolyamonként egy művészeti szakközépiskolás osztályt indítva, alkalmazott
grafikus és díszítőfestő szakképzést folytattunk. Az OKJ változásának megfelelően
2013-tól grafikus és festő képzést indítunk. 2009-ben a modulrendszerű szakképzési
struktúrára való áttérés a szisztematikusan fejlesztett eszközpark és a helyi adottságok
kihasználása lehetővé tette az egyre eredményesebb szakmai képzés megvalósulását. A
felkészült tanárgárda segítségével komoly szakmai tudással felvértezett grafikusok és
festők vehetik át oklevelüket a szakmai vizsga végeztével. A középfokú képzés másik
fontos feladata, hogy felkészítsen a továbbtanulásra. Az iskolát elvégző fiatalok nagy
számban és jó eredménnyel felvételiznek különböző képzőművészeti előképzettséget
igénylő egyetemekre (Képzőművészeti Egyetem, Iparművészeti Egyetem, Sopron, Pécs
stb.)
9.5.2 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJAI ÉS FELADATAI:
A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik.
A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és
a szakmai képzés szerves egységet alkot.
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A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak
az önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan
fejlődő, megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel
rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein (táblakép, murális feladatok)
esztétikai, szakmai feladatokat lát el. Alkalmazza a kor követelményeinek megfelelő
technikai eljárásokat. Ismeri a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat. Széleskörű
szakmai, művészi, művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti
főiskolákon, egyetemeken.
A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika
különböző szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra,
esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Tervvázlatokat készít és
azok variációit, majd kivitelezi a munkát, figyelembe véve a mai korra jellemző piaci
igényeket, a megrendelők által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait. Munkája során a számítógépes grafikai programok ismeretét és idegen nyelv tudását felhasználja. Széleskörű művészeti és művészettörténeti
ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé teszik alkotói feladatok megoldására. Az
alkalmazott és művészi grafika területén, egyéni szemléletű, kifejező képi eszközök
használatára törekszik. Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző
művészeti főiskolákon, egyetemeken.
Helyi tantervünket az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekhez igazítva állítottuk össze. A tantárgyi tartalmak elkészítése során kapcsolódtunk a grafikus és festő
szakképesítés központi tantárgyi programjának szakmai követelményeihez. Saját témaköreink kialakításakor figyelembe vettük a grafikus és festő szakmai ismeretek elméleti
és gyakorlati feladatcsoportjainak vizuális problematikáját, szem előtt tartva a kerettantervi szabályozásokat, ill. a képzés szervezésének személyi és tárgyi feltételeit is.
Az iskolai pedagógiai programba foglalt nevelési célokat a tanítás-tanulás folyamatában
a helyi tanterv megvalósításával a tanórán és esetenként a tanórán kívüli tevékenységekkel /múzeum- és műterem látogatás/ érhetjük el.
Az iskola saját pedagógiai céljai a szakközépiskola kerettantervében megfogalmazott
célokkal és feladatokkal szinkronban vannak. Az grafikus és festő szakmai ismeretek
követelményeit és tananyagát a 18. sz. mellékletben található szakmai program moduljainak, tananyagegységeinek és tananyagelemeinek összehangolásával jelöltük ki.
9.5.3 OKTATOTT SZAKMÁK:
Szakma megnevezése
Díszítőfestő
Alkalmazott grafikus

Régi OKJ száma
54 211 08 0010 54 02
(kifutó rendszerben)
54 211 09 0010 54 01
(kifutó rendszerben)

Szakma megnevezése

Új OKJ száma

Festő

54 211 03

Grafikus

54 211 04

9.5.4 A SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE
FESTŐ 54 211 03
Szakmai követelménymodulok
11500-12 Munka-

Tantárgy
Munkavédelemi

9.

10.

heti

éves

0,5

18

55

heti

11.
éves

heti

12.
éves

heti

13.
éves

heti

éves
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védelemi alapismeretek
11499-12 Foglalkoztat{s
11498-12 Elhelyezkedést munkav{llal{st segítő idegen
nyelv (5-ös szint)
10586-12
Művészetelmélet
és {br{zol{s
10587-12
Művészeti v{llalkoz{sok működtetése
10588-12
Tervezés és technológia

10749-12
Kort{rs szakmai
ismeretek

10750-12
Festészet

alapismeretek
Foglalkoztat{s
Elhelyezkedéstmunkav{llal{st
segítő idegen
nyelv
Művészettörténet
Tér{br{zol{si
rendszerek
Rajz, festés, mint{z{s

2

72

1

36

5

180

2

72

2

72

3

96

5

180

6

216

6

192

1

32

Művészeti v{llalkoz{s
Stílustan és szaktörténet
Technológia
Tervezés és gyakorlat
Kort{rs szakmai
környezet
Szakmai {br{zol{si gyakorlat
T{blakép és falfestészeti gyakorlatok
A festészet nyersanyagai, technik{i
Festészettörténet

összesen
Egybefüggő ny{ri szakmai gyakorlat
összes szakmai óra: 3504

1

36

1

36

1

36

1

32

0,5

18

1

36

1

36

1

32

4

144

5

180

6

216

8

256

14

504

14

504
80

16

576
80

20

640

0,5

16

2

64

3

96

7

224

11,5

368

6

192

5
35

160
1120
160

14. évfolyam
DÍSZÍTŐFESTŐ 55 211 03
ráépülés
Szakmai követelmény-modulok

Tant{rgyak

10608-12
Díszítőfestő szakmai rajz és kort{rs
szakmai környezet

Díszítőfestészeti mintarajz,és
rekontstrukció gyakorlatok
Kort{rs festészeti gyakorlatok
Mur{lis festészeti gyakorlatok
Üvegfestészeti,mozaik gyakorlatok

10609-12
Díszítőfestészet
10607-12
Díszítőfestő tervezés és technológia

Festészettörténeti technológi{k
Kort{rs festészeti
technológi{k
Mintatervezés

Összes óra

Elméleti
heti órasz{m

Gyakorlati
heti órasz{m

éves
órasz{m

4

128

3
12

96
384

5

160

4

128

4

128

3

96

11

Összes óra

24
35

56

1120
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GRAFIKUS 54 211 04
Szakmai követelménymodulok
11500-12 Munkahelyi egészség és biztons{g
10586-12
Művészetelmélet
és {br{zol{s
10587-12
Művészeti v{llalkoz{sok működtetése
11499-12 Foglalkoztat{s
11498-12 Elhelyezkedéstmunkav{llal{st
segítő idegen nyelv
(5-ös szint)
10588-12
Tervezés
és technológia

10610-12
Grafikai alapok

10611-12
Grafikai illusztr{l{s

10612-12 Alkalmazott grafikai munka

Tantárgy
Munkahelyi
egészség és biztons{g
Művészet-történet
Tér{br{zol{si
rendszerek
Rajz, festés, mint{z{s gyakorlat
Művészeti v{llalkoz{s

9.

10.

heti

éves

0,5

18

2

72

1

36

5

180

11.

12.

13.

heti

éves

heti

éves

heti

éves

2

72

2

72

3

96

5

180

6

216

6

192

1

32

Foglalkoztat{s
Elhelyezkedéstmunkav{llal{st
segítő idegen
nyelv
Stílustan és szaktörténet
Technológia
Tervezés és gyakorlat
Kort{rs szakmai
környezet
Kort{rs grafika
szaktörténet
Szakmai {br{zol{si gyakorlat
Grafika szakelmélet
Illusztr{ciós
technikai gyakorlat
Szakillusztr{ciós
gyakorlat
Tervező-grafikai
technológiai
gyakorlat
Tervezőgrafikai
tervezési gyakorlat

összes
egybefüggő ny{ri szakmai gyakorlat
összes szakmai óra:
elmélet/gyakorlat
3504

1

36

1

36

1

36

1

32

0.5

18

1

36

1

36

1

32

4

144

5

180

6

216

8

256

14

504

14

504
80

16

576
80

20

640

heti

éves

0,5

16

2

64

3

96

2

64

7

224

3

96

2

64

2

64

4,5

144

9

288

35

1120

9.5.5 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE
Iskolánk birtokában van a művészeti szakközépiskolai feladatok ellátásához szükséges
alapfelszerelésnek, a szakképzés megszervezéséhez, megkezdéséhez szükséges általános irányelveknek, valamint a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltaknak
megfelelően. A szakmai képzést segítő eszközök és felszerelések listáját a 3. sz. melléklet tartalmazza.
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10. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS HELYI TANTERVE
10.1

A ZENEOKTATÁS ISKOLAI FEJLŐDÉSE

Zircen mintegy 25 évig a zeneoktatás „Zeneoktatói Munkaközösség” keretében folyt,
amely az úgynevezett zirci járásra is kiterjedt.
1984. augusztus 16.-tól, a Veszprémi „Csermák Antal” Zeneiskola kihelyezett tagozataként indult az oktatás a zenei tagozaton. A zeneiskolai tagozat kezdetben a Zirci Művelődési Központban működött hegedű, zongora és szolfézs szakokon, a veszprémi központ irányítása mellett.
1986-ban a zeneiskola a „Reguly Antal” Általános Iskolába költözött, így a tagozat
komfortosabb elhelyezést nyert.
1988 szeptemberétől a városvezetés határozata alapján Zirc városa önálló zeneiskolát
indított. A város hangversenyzongorát, pianínókat vásárolt, ezzel megvetette a zeneiskola zongora tanszakának az alapjait.
1990 februárjában a zeneiskola új, önálló épületbe költözött, amely biztosította az iskola
fejlődésének lehetőségét. Az eredetileg családi háznak épült épület tantermeivel lehetővé tette a tanszakok számának a növelését.
A zeneiskola hangszerállománya folyamatosan fejlődött és ennek, valamint a megnövekedett igényeknek köszönhetően az iskola tagozatokat indított Csetényben valamint
Bakonyszentkirályon és Nagyesztergáron, majd később kihelyezett tagozat indult Bakonybélben, Borzaváron, Olaszfaluban, Dudaron és Bakonynánán is.
2007 szeptemberétől a III. Béla Gimnázium és Művészeti szakközépiskolába integrálódott, mint intézmény egység kezdte a tanévet. 2010-ben beköltözött a gimnázium épületébe, melyben jelenleg is működik.
10.2 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS EREDMÉNYEI
Iskolánk a megyei és országos versenyek állandó résztvevője. Többször arany, ezüst
illetve bronz fokozattal ismerték el iskolánk minőségi fejlődését.
De nem csak a versenyek résztvevői és a zenei pályán továbbtanulók színvonalas munkájára lehet büszke tanári karunk, hanem arra is, hogy a kedvtelésből muzsikálók körében jelentős azoknak a száma, akik középiskolás, sőt főiskolás, egyetemista, felnőtt korukban is hűségesek maradnak iskolánkhoz: A továbbképzősök aránya 10%.
10.3 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS HAGYOMÁNYAI
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának
szép feladata. Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a
közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás
iránti tiszteletre nevelik.
Hagyományos rendezvényeink
 tanszaki hangversenyek;
 tanév közbeni növendékhangversenyek
 tanári hangversenyek;
 Zenei Világnapi hangverseny;
 karácsonyi hangversenyek;
 tavaszköszöntő koncert;
 hangszerbemutatók
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tanévzáró koncert.

10.4 ISKOLÁNK SZEREPE A VÁROS ÉS A TÉRSÉG KULTURÁLIS ÉLETÉBEN
Zeneiskolánk lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti,
népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
Növendékeink és művész tanáraink rendszeresen közreműködnek kiállítások megnyitásán, rendezvényeken, ünnepélyeken, szólóban, kamarazenével, fanfár-együttessel, zenekarral.
10.5 TÁRGYI FELTÉTELEK
Eszköz
Zongora
Pianino
Elektromos zongora
Hegedű
Oboa
Brácsa
Gordonka
Nagybőgő
Furulya
Fuvola
Klarinét
Fagott
Kürt
Trombita
Bariton, tenor
Harmonika
Szintetizátor
Harsona
Tuba
Ütőhangszerek

10.6 AZ

Mennyiség
2
5
2
55
1
1
7
1
8
6
7
0
1
11
4
1
4
1
3
1 dobfelszerelés; 1 xilofon

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI

A gyermek nevelése elsősorban a család, valamint az általános iskolák feladata. Ugyanakkor a gyermekek rendelkeznek olyan sajátos érdeklődéssel, tulajdonságokkal, készségekkel, amelyek kibontakoztatása illetve fejlesztése a művészetoktatási szakintézmények feladata.
A tanulók az alapismereteket, az alapműveltséget az általános iskolákban sajátítják el,
addig az alapfokú művészeti ismereteket és készségeket ezekben a művészeti intézményekben szerezhetik meg.
A gyerek alapvető érdeke, hogy számára biztosított legyen a speciális művészeti képzés
lehetősége. Ennek az iskolának feladata, hogy olyan pedagógiai tevékenységeket végezzen, amelyben biztosítva van a tanulók zeneművészeti ismereteinek, tudásának, készségeinek, képességeinek, érzelmeinek, egész személyiségének fejlődése, gazdagodása. Az
alapfokú művészeti iskola a zeneművészet iránt érdeklődő diákok számára biztosítja
készségeik, képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását.
Az alapfokú művészei iskolában megszerzett ismeretek, készségek és képességek a tanulót számos kulturális közösségi, amatőr művészeti tevékenység művelésére teszi alkalmassá.
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Törekszünk arra, hogy minél több tanulónk válassza a zeneművészeti pályát, de diákjaink nagyobb része nem lesz hivatásos művész, viszont az eredményes nevelőmunka
eredményeképpen a művészeteket értő és befogadó személlyé válik. Célunk a gyermekekben kialakítani a kultúra iránt nyitott magatartást.
10.7 ZENEISKOLAI

KÉPZÉS A 2010/2011-ES TANÉVET MEGELŐZŐEN BEISKOLÁZOTTAKRA KIFUTÓ RENDSZERBEN

10.7.1

A KÉPZÉS SZERKEZETE

Iskolánkat a tanulók általában közismereti iskolai tanulmányaikkal párhuzamosan látogatják, és mivel a zeneiskola nem kötődik tankötelezettséghez, egy-egy évfolyamba
különböző korosztályhoz tartozó tanulók is járhatnak.
A hangszeres tanulmányokat két év hangszeres előképző évfolyamon kezdik. Az előképző évfolyam(ok) után a tanuló a hangszeres tanulmányait un. „rövid” ill. „hosszú”
tanszakon folytathatja.
A zeneiskolai közösség döntése alapján az előképző évfolyamok összevonhatók vagy
elhagyhatók.
Tanszakok
Évfolyamok száma:
Tárgyai:

Hosszú
6
hegedű, gordonka, zongora,
furulya, fuvola, trombita, gitár,
ütő, ének, szaxofon

Rövid
4
oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, nagybőgő

A középfokú - továbbképző - évfolyamok száma: 4.
Az iskola látogatásának korhatára gyakorlatilag nincs, a finanszírozás azonban meghatározza, hogy a normatív állami támogatás csak 6 és 22 év közötti tanulók után vehető
igénybe.
10.7.2

A BESZÁMOLTATÁS FORMÁI ÉS A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE

Az egyes tantárgyak oktatása során a tanítványok havi jegyet, illetve előmenetelükről
írásbeli értékelést kapnak, amit a szaktanár a továbbhaladási naplóban és az üzenő füzetben is rögzít.
A „zeneiskolában” hagyományosan kötött vizsgarend van: az első félév végén meghallgatás, a tanév végén beszámoló. A félévi meghallgatások és az év végi beszámolók témáját a tantervi kötelező anyagon túl a tanszakok maguk határozzák meg azzal a megkötéssel, hogy a többlet-feladatokat - lapról játszás, zenei műszavak, kamarazene (duó,
négykezes) - a tanév elején ismertetni kell. A "B" tagozatosok vizsgái - az etűdök kivételével - nyilvánosan, közönség előtt zajlanak. Kívánatos, hogy az "A" tagozatos vizsgák is minél inkább koncertszerűen hangozzanak el.
A továbbhaladás feltétele a tanév végi beszámolón (szolfézs, főtárgy) történő sikeres
szereplés, vizsga, amely a minimum követelmények teljesítését jelenti.
Amennyiben szolfézs vizsgán, illetve a főtárgyi beszámolón a diák nem jelenik meg,
írásbeli kérésre új időpontot kap. Amennyiben nem tesz eleget a beszámoló kötelezettségének, pótvizsgára utasítjuk. A pótvizsga sikertelensége esetén az évfolyam megismétlésére kötelezzük. Az alapfokú művészetoktatásban összesen egy alkalommal lehet
évfolyamot ismételni.
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A félévi, illetve a tanév végi osztályzat az évközi osztályzatokból és a félévi meghallgatás illetve a tanév végi beszámoló értékeléséből tevődik össze ez utóbbiak súlyozottan
szerepelnek a minősítésben.
A KÉPZÉSI CÉLOK SZAKASZAI ÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI:

10.7.3
10.7.3.1

SZOLFÉZS ELŐKÉPZŐ:

Magyar és európai gyermekdalok éneklése, szolmizálása;
Kottaolvasási, - írási alapkészségek kialakítása.
10.7.3.2

HANGSZERES ELŐKÉPZŐ 1-2:

Hangszeres alapfunkciók kialakítása;
Alapfokú hangszerkezelési jártasság kialakítása játékos módszerekkel, gyermekdalokon.
Magyar és európai gyermekdalok éneklése, szolmizálása. Énekes gyermekjátékok szabályainak elsajátítása. Kottaolvasási, -írási alapkészségek kialakítása.
10.7.3.3

ALAPFOK, "A" TAGOZAT:

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése;
Zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, és manuális
készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása):


biztonságos kottaolvasás készsége;



kiművelt belső halláson alapuló intonációs készség;



„b” tantervben előírt nehézségi fokú zenei anyag stílusos, megformált előadása;



törekvés a szép hangra, árnyalt dinamikára;



a játszott zenei anyagban előforduló előadási jelek, zenei szakkifejezések ismerete;



a játszott szerzők, más közismert zeneszerzők ismerete;



alapfokú lapról olvasási készség;



törekvés a kreativitásra, improvizációra;



alkalmazkodás igénye duóban, kamarazenében;



alapvető harmóniai, formai ismeretek;



önálló gyakorlás képessége;



alapfokú szereplési rutin szólóhangszeren, kamarazenében.

10.7.3.4

ALAPFOK, "B" TAGOZAT:

A szakközépiskolai felvételi vizsga szintjének teljesítése:
Az "A" tagozat követelményein felül
ciklikus, nagyobb lélegzetű művek stílusos, biztonságos megszólaltatása;
 önálló formálás, kidolgozás készsége;
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magas zenei igényű hangképzés;



teljesen biztos, kiművelt hallás több szólamban is;



lapról olvasás;



diktálás után többszólamú részletek lejegyzése;



hangközök, harmóniák, harmóniafűzések felismerése, játszása, leírása.

10.7.3.5
TOVÁBBKÉPZŐ "A" TAGOZAT:
Az alapfokon elsajátított ismeretek, készségek továbbfejlesztése olyan tempóban, amely
a növendék idejének, lehetőségeinek megfelel. A hangszer mellett mindenképpen javasoljuk a középiskolás növendékeknek legalább egy választható tárgy felvételét. Ez lehet
zenekar, kamarazene, zeneirodalom, kórus, vagy engedéllyel a „B” tagozatosok szolfézs, vagy zeneelmélet órája. Azt a középiskolás növendéket, aki idő hiányában a tantervi követelményeket nem tudja teljesíteni, de a zenei képzéstől nem akar elszakadni,
kamarazene főtárgyra, vagy zeneirodalom főtárgyra irányítjuk át. Ezek mellett még
csökkentett óraszámban - heti 1 x 30 percben - hangszeres képzésben, karbantartásban
részesülhet. A záróvizsga feltétele a négy középfokú osztály sikeres elvégzése és a vizsgaszabályzatban megjelölt elméleti, zeneirodalmi anyag elsajátítása. A záróvizsgára
bocsátáshoz az iskolavezetés az intézményegység-vezető egyetértésével alkalmanként
egyes választható tárgyak látogatását kötelezővé teheti.
10.7.3.6
TOVÁBBKÉPZŐ "B" TAGOZAT:
Különböző okokból egyes növendékek zenei pályára készülnek ugyan, de nem kívánnak
zeneművészeti szakközépiskolába jelentkezni. Számukra a zeneiskola lehetőleg biztosítja a továbbképzős "B" tagozatos képzést, valamint a főiskolai, zeneakadémiai felvételhez szükséges elméleti és kötelező tárgyakat, kötelező zongora, szolfézs, zeneelmélet,
zeneirodalom, kamarazene. Ezeknek biztosítása az iskolára nézve nem kötelező, de ha
vállalta, akkor nem szakíthatja meg.
A tagozat követelményeit a főiskolai, egyetemi felvételi vizsga követelményei határozzák meg.
10.7.4

OKTATÁSI PROGRAM, TANTERVEK

10.7.4.1
TANTÁRGYAK
A zeneiskolában oktatott tantárgyak főtárgyak és kötelező, kötelezően választható, ill.
szabadon választható tárgyak.
Főtárgyak: zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, kürt
(tenor és bariton szárnykürt is), trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, hangszeres előképző, szolfézs főtárgy (csak továbbképzőben), kamarazene (csak továbbképzőben),
zenekar, zeneirodalom.
Kötelező, ill. választható tárgyak: szolfézs, zeneirodalom, kamarazene, zenekar, zongora (un. zongora-kötelező tárgy), a főtárgynál felsorolt többi hangszer (kamarazene, zenekar, szolfézs, zeneirodalom főtárgyasok számára, csak továbbképzőben), brácsa (hegedűsöknek), nagybőgő (csellistáknak), korrepetíció (zongorakíséret).
10.7.4.2

ÓRASZÁMOK

Tantárgy
Hangszeres előképző
Szolfézs
Zeneirodalom

Óraszám
heti 2×45
heti 2×45
heti 1×90
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heti 1×60
heti 1×90
heti 1×10’-től heti 1×30’-ig, tanszaktól, tagozattól függően
heti 2×30
heti 2×45
heti 1×30
heti 1×30

Kamarazene
Zenekar
Korrepetíció
Hangszeres főtárgy „A”tagozat
Hangszeres főtárgy „B”tagozat
Kötelező zongora
Hangszer választott tárgy

ÓRATERV A TELJES KÉPZÉSRE

10.7.4.3

Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel önkéntes. A tanuló legfeljebb heti hat
tanórai foglalkozást vehet igénybe kedvezményesen, térítésidíj-fizetési kötelezettség
mellett, ám ha legalább négy tanórai foglalkozást nem vesz igénybe a tanuló, akkor az
iskola nem veheti igénybe az e feladathoz biztosított normatív hozzájárulás teljes összegét.
A hat tanórai foglalkozásnál többet igénybe vevő, valamint a nem tanköteles tanulókat
tandíjfizetési kötelezettség terheli.
A térítési díj és a tandíj összegét a közoktatási törvény és rendeletei, valamint a fenntartó rendeletei alapján évente határozzuk meg a házirendben rögzített módon.
Az iskola az egyes évfolyamokra a következő óraszámot határozza meg:
Tantárgy
Főtárgy
Kötelező vagy
kötelezően
választható
tárgy
Választható
tárgy*

Évfolyamok
Előképző
1.
2.
(2)
(2)
2
2

Alapfok
1.
2.
2
2
2
2

3.
2
2

4.
2
2

5.
2
2

6.
2
2

Továbbképző
7.
8.
9.
2
2
2
2
2
2

10.
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

2

2

Összesen
2-6
2-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
* Választható tárgyat csak a „B” tagozatos tanulóinknak biztosítunk.

10.7.4.4

A TANSZAKOK KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Az alapfokú művészetoktatás évfolyamokra és tanszakokra lebontott tantervi követelményeit a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet határozza meg.
A részletes tanszakonkénti és évfolyamonkénti óraszámok, követelmények és a továbbhaladási feltételek a kiadott kerettantervek alapján a 21. sz. mellékletben találhatóak.
Tanszak
Zongora
Hegedű
Furulya
Klarinét
Trombita
Harsona, Tenor-Bariton
Gitár
Oboa
Zenetörténet-zeneirodalom
Zenekar

Tanszak
Orgona
Gordonka
Fuvola
Szaxofon
Kürt
Tuba
Ütőhangszer
Szolfézs
Kamarazene
Kórus
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10.8

ZENEISKOLAI

KÉPZÉS A
MENŐ RENDSZERBEN

2010/2011-ES

TANÉVTŐL BEISKOLÁZOTTAKRA, FEL-

10.8.1 AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A
képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére
építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes
kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával.
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a
közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát.
10.8.2 A

ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, KIEMELT KOMPETENCIÁK A ZENEOKTATÁS TERÜLETÉN

10.8.2.1
BEMENETI KOMPETENCIA:
Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó
tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat.
10.8.2.2

SZAKMAI KOMPETENCIA

A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia,
előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység).
A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése.
A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.
10.8.2.3
SZEMÉLYES KOMPETENCIA
Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság,
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom.
10.8.2.4
TÁRSAS KOMPETENCIA
Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia,
kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan
be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben.
Esélyegyenlőség.
10.8.2.5

MÓDSZERTANI KOMPETENCIA

Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése.
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása.
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A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.
A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak,
népünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy
egyéniségeinek megismertetése.
A kortárs zene befogadására nevelés.
A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.
A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
Tehetséggondozás.
Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás.
A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
10.8.3 A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
10.8.3.1

TANSZAKOK ÉS TANTÁRGYAK

Fafúvós tanszak tantárgyai

furulya

fuvola

oboa

klarinét

szaxofon

Rézfúvós tanszak tantárgyai

kürt

tenorkürt

baritonkürt

trombita

tuba

Akkordikus tanszak tantárgyai

gitár

ütő

Billentyűs tanszak tantárgyai

zongora

Vonós tanszak tantárgyai

hegedű

gordonka

Zeneismeret tanszak tantárgyai

szolfézs

zenetörténet-zenirodalom

Kötelező tantárgyak

szolfézs (4.
évfolyam
végéig)

szolfézs
(B-tagozaton
végig)

zongora
(B-tagozaton
3. évfolyamtól)

Kötelezően választható tantárgyak 5.
évfolyamtól

szolfézs

zenetörténetzeneirodalom

kamarazene

zenekar

kórus

10.8.3.2

ÓRATERVEK

10.8.3.2.1

„A” TAGOZAT

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az
előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

(1)

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Főtárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

Kötelezően választható tantárgy
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Választható tantárgy

(0-2)

(0-2)

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Összesen

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak számai (2)+6+4 évfolyam:
furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–
baritonkürt, tuba, gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka
A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig
Csoportos foglalkozás: 2x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő)
Választható tantárgy:
Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő)
Korrepetíció ideje:
Hangszeres tanszakok (minimum) (A 2012/13-as tanévtől kifutó rendszerben)
Évfolyam

Perc

EK1-2 és 1. évfolyam

5

2-3. évfolyam

10

4. évfolyamtól

15

Hangszeres tanszakok (minimum) (A 2012/13-as tanévtől)
Évfolyam

Perc

EK1-2 és A1. évfolyam (furulya, fuvola, gordonka)

5

A2-3. évfolyam (furulya, fuvola, gordonka)

10

A4. évfolyamtól (furulya, fuvola, gordonka)

15

Évfolyam

Perc

EK1-2 és A1. évfolyam (hegedű, brácsa, klarinét, oboa, kürt,
trombita)

5

A2. évfolyam (hegedű, brácsa, klarinét, oboa, kürt, trombita)

10

A3. évfolyamtól (hegedű, brácsa, klarinét, oboa, kürt, trombi15
ta)
B4. évfolyamtól (hegedű, brácsa, klarinét, oboa, kürt, trombi20
ta, furulya, fuvola, gordonka)

10.8.3.2.2

„B” tagozat

Főtárgy: hangszeres tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt.
Kötelező tantárgy: szolfézs
Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora főtárgyak esetében) a 3.
évfolyamtól
Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai
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Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár tantárgyak) tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.
Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és
a továbbképző évfolyamokat.
A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az
előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Továbbképző

Alapfok

(1)

(2)

(1)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Főtárgy

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Kötelezően választható tantárgy
Választható
tárgy
Összesen

tan-

(2)

(2)

(2)

0-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

(4-6)

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak száma (2+1)+5+4 évfolyam:
furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott szaxofon, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–
baritonkürt, tuba, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, harmonika, zongora, hegedû, gordonka
10.8.4 A TANSZAKOK KÖVETELMÉNYRENDSZERE
Az alapfokú művészetoktatás évfolyamokra, tanszakokra és tantárgyakra lebontott tantervi követelményeit a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet határozza meg.
A részletes tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelmények a 23. sz. mellékletben
találhatóak.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átdolgozott Pedagógiai programja 2013. szeptember 1-jétől lép életbe. A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a módosítások a kerettanterveknek megfelelően
felmenő rendszerben kerülnek bevetésre.
A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI
A pedagógiai program felülvizsgálatát kezdeményezheti:


a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestülete;

A módosítás kezdeményezésénél a mindenkori hatályos rendelkezéseket kell alapul
venni.
A felülvizsgálatot a jogszabályok változása is megkövetelheti.
A pedagógiai program módosítása a már megkezdett képzések tanterveit, a tanulók továbbhaladást nem érinthetik
A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZÁSA
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, azt bárki megtekintheti, saját költségére másolatot készíthet belőle vagy lemásolhatja. Szükség esetén kérdéseket tehet fel az iskola
igazgatójának, vagy az általa megbízott személynek.
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja teljes terjedelmében megtalálható


hagyományos formában a fenntartónál;



elektronikus adathordozón az igazgatóhelyetteseknél és a munkaközösségvezetőknél, és olvasható az intézmény belső intranetén.

A Pedagógiai program kivonatát, amely tartalmazza a legfontosabb pedagógiai elveket
és szakmai programot az iskola közzéteszi honlapján (www.bela-zirc.sulinet.hu).
Zirc, 2014. március 31.
Balázsné Györek Zsuzsanna
intézményvezető
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Intézményvezető jóváhagyása

A zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Nevelőtestülete által 2014. március 31. elfogadott Pedagógiai Programot
jóváhagyom.

2014.
Balázsné Györek Zsuzsanna
intézményvezető
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1. számú melléklet
A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV
TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ

Pedagógus

Végzettség

1.

egyetem

2.

egyetem

Szakképzettség
informatika szakos középiskolai
tanár;
matematika-fizika szakos általános iskolai tanár;
pedagógus szakvizsga (közoktatási vezető)
kémia-fizika szakos középiskolai tanár; pedagógus szakvizsga: pedagógiai értékelés szakértő
rajz szakos általános iskolai
tanár; mozgókép és médiakultúra szakos pedagógus; pedagógus szakvizsga
vizuális nevelőtanár
angol nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár

Tantárgyak

informatika

kémia;
fizika
rajz és vizuális kultúra;
mozgókép és médiaismeret;
művészettörténet;
ábrázoló geometria
rajz-festés

3.

egyetem

4.

egyetem

5.

egyetem

6.

egyetem

vizuális nevelőtanár

szakmai elmélet;
szakmai gyakorlat;
művészettörténet

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár;
német nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár

magyar nyelv és irodalom;
német nyelv

7.

8.

egyetem

ötvösművész

9.

egyetem

festőművész

angol nyelv

népművészet;
szakmai elmélet;
szakmai gyakorlat;
rajz-festés;
rajz és vizuális kultúra
szakmai elmélet;
szakmai gyakorlat

magyar nyelv és irodalom –
orosz nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár;
angol nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár
angol nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár
matematika-kémia szakos középiskolai tanár
matematika-informatika szakos
középiskolai tanár;
német nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár
történelem-földrajz szakos
középiskolai tanár

10.

egyetem

11.

egyetem

12.

egyetem

13.

egyetem

14.

egyetem

15.

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; könyvtáros

16.

egyetem

művészeti rajz,
szerkesztő és ábrázoló geomet70

magyar nyelv és irodalom;
angol nyelv
angol nyelv
matematika;
kémia
matematika;
informatika;
német nyelv
történelem;
társadalomismeret
magyar nyelv és irodalom;
anyanyelv és kommunikáció;
mozgókép és médiaismeret;
könyvtáros tanár
rajz-festés;
mintázás;
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valamint művészettörténet
szakos középiskolai tanár;
szobrász

művészettörténet

Tantárgyak
művészettörténet;
szakmai elmélet;
szakmai gyakorlat

Pedagógus

Végzettség

Szakképzettség

17.

egyetem

vizuális nevelőtanár

18.

egyetem

19.

egyetem

20.

egyetem

21.

egyetem

22.

egyetem

23.

egyetem

24.

egyetem

25.

egyetem

26.

főiskola

tanító és ének-zenetanár

27.

egyetem

fuvola kamaraművész és szakközépiskolai fuvolatanár

28.

egyetem

29.

egyetem

30.

főiskola

31.

egyetem

32.
33.

egyetem
főiskola

angol nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár;
informatika szakos tanár
tervezőgrafikus művész;
művészeti rajz és művészettörténet szakos középiskolai tanár
német nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár;
történelem szakos középiskolai
tanár
biológia-földrajz szakos középiskolai tanár
festőművész
matematika-fizika szakos középiskolai tanár
német szakos középiskolai
tanár;
földrajz szakos középiskolai
tanár
testnevelő és gyógytestnevelő
tanár

ének-zenetanár; karvezető
orgonaművész –tanár; zongoratanár, kamaraművész
zeneiskolai zongoratanár
zeneiskolai tubatanár;
okleveles ének-zene tanár

egyetem
főiskola

hegedűművész -tanár
hegedűtanár, kamaraművész
drámapedagógia szakosító
oklevél
középiskolai testnevelő tanár
műszaki tanár

egyetem

filozófia tanár

főiskola

szolfézs tanár

főiskola
egyetem

ének-zene tanár
oboaművész

főiskola
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angol nyel;
informatika
szakmai elmélet;
szakmai gyakorlat
német nyelv;
történelem;
angol nyelv
biológia;
földrajz
rajz-festés;
szakmai gyakorlat;
szakmai elmélet;
betűrajz
matematika;
fizika
német nyelv
testnevelés
szolfézs;
ének-zene
fuvola;
furulya;
klarinét
zongora;
korrepetíció
zongora
trombita;
kürt;
furulya
hegedű
hegedű
tánc és dráma
testnevelés
gazdasági és jogi ismeretek
filozófia;
etika
zongora;
korrepetíció
szolfézs
oboa
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2. számú melléklet
2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez
JEGYZÉK
a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről
Az e jegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására általános szabályként a nemzeti
szabványban, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és
műszaki előírásoknak való megfelelőség fogadható el. Amennyiben a nemzeti szabvány, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki
előírás eltér az e mellékletben meghatározott követelménytől, abban az esetben a melléklet rendelkezése az irányadó.
A mellékletben az intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum követelmény.
A gyermekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha – rendeltetésétől függően
– alapterülete lehetővé teszi legalább egy óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi
csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, tanítását, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését,
továbbá megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt követelményeknek, a közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek.
Ha a helyiséget létszám figyelembe vételével kell kialakítani, a helyiség olyan méretű és
berendezésű kell, hogy legyen, amelyben minden egyidejűleg jelenlévő tanuló, munkát
végző felnőtt igénye egyidejűleg teljesíthető.
A fűtés megoldási módjáról, a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító – a mellékletben fel nem sorolt további – eszközökről (pl. lábtörlő, virágállvány, színes képek,
tájékoztató tábla) helyben, építési tervezési program elkészítése alkalmával kell dönteni.
A nevelési-oktatási intézmények helyiségeiben előírt hőmérséklet követelményeiről
szabvány rendelkezik.
Az e mellékletben előírt minimum követelmények teljesülésével a pedagógus – az óvoda, iskola SZMSZ-ében, házirendjében meghatározott – védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra, az iskolai tanórákra az általa készített,
használt pedagógiai eszközöket.
A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell
a gyermekek, tanulók testméretéhez.
A taneszközkészlet meghatározásához az alapfokú művészeti iskolákban az Alapfokú
művészetoktatás tantervi programja nyújt segítséget. Taneszközre van szükség minden olyan jellegű tananyag feldolgozásához, amelyik a szemléltetés, illetve tanulói
tevékenység nélkül nem valósítható meg.
Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell beszerezni, az adott
eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek, munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben az
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eszközöket, felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből a tényleges, érdekelt létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget beszerezni.
Ahol a melléklet az óvoda pedagógiai programjára utal, azon az Óvodai nevelés országos alapprogramja, továbbá nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda esetén a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését biztosító óvoda esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve
figyelembevételével készített vagy az Nkt. 26. §-ának alapján jóváhagyott pedagógiai
programot kell érteni.
Ahol a melléklet az iskola pedagógiai programjára utal, ott a Nat, továbbá a nemzetiségi
oktatást biztosító iskola esetén a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, sajátos nevelési igényű tanuló oktatás esetén a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a két tanítási nyelvű oktatást biztosító iskola esetén a
Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve, érettségi vizsgára felkészítő középiskola
esetén pedig az Érettségi vizsga vizsgaszabályzata követelményei figyelembevételével
készített vagy az Nkt. 26. §-a alapján jóváhagyott pedagógiai programot (a továbbiakban: eltérő pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai program) kell érteni.
Ahol a melléklet a művészetoktatási intézmények jegyzékében az iskola pedagógiai
programjára utal, azon az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára építő vagy az Nkt. 26. §-a alapján jóváhagyott pedagógiai programot (a továbbiakban: eltérő pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai program) kell érteni.
Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó nevelési program az eszköz- és felszerelési
jegyzéktől eltérően határozhatja meg a nevelőmunka eszköz és felszerelési feltételeit.
Ha vitás, hogy az előírt eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, köznevelési szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértő véleményét kell beszerezni.
Az óvodai játszóudvar, az iskolai udvar akkor megfelelő, ha alapterülete az óvodában
lehetővé teszi valamennyi gyermekcsoport-, az iskolában valamennyi osztály tagjainak
egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását.
Elfogadható az óvodai játszóudvar kialakítása az óvoda közelében, az óvodán kívül,
például közterületen, amennyiben garantált, hogy azt csak az óvodába felvett gyermekek veszik igénybe.
Ugyanígy elfogadható az iskolai udvar kialakítása az iskola közelében, az iskolán kívül,
például közterületen, amennyiben garantált, hogy azt csak az iskolába felvett gyermekek veszik igénybe.
Ha az óvoda, az iskola, a művészetoktatási intézmény, kollégium sajátos nevelési igényű – különösen a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján mozgásszervi fogyatékossággal küzdő - gyermekek, tanulók nevelésével foglalkozik, a gyermekek, tanulók által használt helyiségek kialakításánál az eszközök és felszerelések
beszerzésénél biztosítani kell az akadálymentes, balesetmentes és érzékelhető, valamint
biztonságos környezetet, – a fogyatékosság típusától függően – a kapaszkodókat, a nagyobb alapterületű, szélesebb ajtónyitású mellékhelyiségeket stb. A fogyatékosság típusát és mértékét az eszközök és felszerelések megvásárlásánál figyelembe kell venni.
Ha az óvoda nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésében, vagy az iskola (ide értve a
művészetoktatási intézményeket is) a nemzetiséghez tartozók iskolai oktatásában, illetve a kollégium nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelésében vesz részt, az eszközök
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és felszerelések megvásárlásánál a nemzeti, etnikai sajátosságokat figyelembe kell venni.
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál a ,,óvodánkénti” megjelölést alkalmazza, azon
az óvodát kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephelylyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség a székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható.
Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „óvodánként (székhelyen és telephelyen)” megjelölést alkalmazza úgy valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a
helyiség, biztosítandó a megnevezett eszköz, felszerelés.
A „gyermekcsoportonként” megjelölésen a kialakított óvodai gyermekcsoportokat kell
érteni.
A „gyermeklétszám” megjelölésen az óvoda alapító okiratában (feladatellátási helyenkénti bontásban is) rögzített felvehető maximális gyermeklétszám értendő.
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál az ,,iskolánkénti” megjelölést alkalmazza,
azon az iskolát kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség a székhelyen vagy/és
a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható.
Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „iskolánként (székhelyen és telephelyen)” megjelölést alkalmazza, úgy valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a
helyiség, biztosítandó a megnevezett eszköz, felszerelés.
Az ,,osztály” fogalmán a ténylegesen kialakított, a tanórai foglalkozáson együtt résztvevők csoportját, az iskolai osztályközösséget kell érteni.
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál a ,,kollégiumonkénti” megjelölést alkalmazza,
azon a kollégiumot kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e
telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség a székhelyen
vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható.
1. Ó V O D A
…
2. I S K O L A
(általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)
(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolára vonatkozó eltérő követelmények a
megjegyzésben külön feltüntetve)
I. HELYISÉGEK
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság,
légköbméter, belső burkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák.
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A

B

C

Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2. Tanterem

iskolánként (székhelyen és telephelyen), figyelembe véve az iskola munkarendjét,
osztályonként 1

Figyelembe vehető a szaktanterem is. A terem alapterülete nem lehet kevesebb, mint 1,5 m2/fő.

3. Csoportterem

legfeljebb nyolc osztállyal működő
A csoportterem alapterüleáltalános iskolában 4;
te nem lehet kevesebb,
16 osztállyal működő általános iskolá- mint 2 m2/fő.
ban 6;
24 osztállyal működő általános iskolában 8;
gimnáziumban, szakközépiskolában,
szakiskolában osztályonként 0.5 csoportterem

1.

4. szaktanterem a hozzá tartozó szer- a II/2. pontban foglaltak szerint iskotárral

lánként (székhelyen és telephelyen) 11;
a legfeljebb négy osztállyal működő
iskolában társadalomtudományi szaktanterem 1 és művészeti nevelés szaktanterem 1

5. laboratóriumok a hozzájuk kapcso- iskolánként (székhelyen és telephelódó szertárakkal

lyen),

6. műhelyek a hozzájuk tartozó kiegé- iskolánként (székhelyen és telepheszítő helyiségekkel

lyen),

7. logopédiai foglalkoztató, egyéni

ha a tanulót a többi tanulóval együtt
oktatják iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1,
ha a tanulót a többi tanulótól külön
oktatják négy osztályonként 1

8. iskolapszichológusi szoba

ha az iskolapszichológus alkalmazása
kötelező, iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

fejlesztő szoba

9. tornaterem (nemenként biztosított iskolánként (székhelyen és telepheöltözővel, benne kialakított zuhanyzóval, wc-vel)

lyen) 1
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Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola intézményekben.
Szakközépiskola, szakiskola intézményekben.

Általános iskolában, gimnáziumban, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van; kizárólag szakképző évfolyammal működő iskola esetén abban
az esetben, ha az iskolát
legalább százhúsz tanuló
befogadására létesítették.
Az Nkt. 27. § (11) bekezdés előírásának teljesülésére tekintettel, további tornaterem létesítése abban az
esetben kötelező, ha a
tanulók számára aránytalan teher és többletköltség
nélkül nem biztosítható
más nevelési-oktatási
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intézménnyel-, illetve
sportolásra alkalmas létesítmény üzemeltetőjével
kötött megállapodással a
még szükséges tornaterem.
A tornaterem és az ahhoz
szükséges öltöző, valamint
vizesblokk a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában helyben
biztosítható, továbbá, ha
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában
mozgáskorlátozott gyermekeket tanítanak, mindezt akadálymentesen kell
létesíteni.

10. tornaszoba vagy féltornaterem

iskolánként (székhelyen, telephelyen)
(nemenként biztosított öltözővel, harminc mozgáskorlátozott tanulónbenne kialakított zuhanyzóval, wc- ként 1
vel)

Szakközépiskolában, szakiskolában, ha a tornaterem
nem kötelező, vagy a tornaterem a székhelyen van
és annak igénybevételére
nincs lehetőség, továbbá a
mozgáskorlátozott tanuló
esetén helyben, akadálymentes WC, zuhanyzó
kialakításával.

11. gyógytestnevelési/erőnléti terem

iskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában ott, ahol mozgáskorlátozott gyermekeket tanítanak helyben.

12. Sportudvar

iskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1

helyettesíthető a célra
alkalmas szabad területtel,
szabadtéri létesítménnyel;
kiváltható szerződés alapján igénybe vett sportlétesítménnyel

13. intézményvezetői iroda

iskola székhelyén és az iskola azon
telephelyén, amelyen az intézményvezető-helyettes, illetve tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettes alkalmazása nem kötelező 1

14. intézményvezető-helyettesi iroda

ha az iskolában az intézményvezetőhelyettes alkalmazása kötelező, székhelyen és telephelyen 1

15. tagintézmény-,

ha az iskolában
tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettes alkalmazása kötelező székhelyen és telephelyen 1

16. iskolatitkári iroda

iskola székhelyén 1

17. könyvtár

iskolánként 1

intézményegységvezetőhelyettesi iroda
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műveltséget megalapozó
évfolyama van, kivéve, ha
a feladatot nyilvános
könyvtár látja el.
A létesítésre kerülő könyvtár legalább egy olyan a
használók által könnyen
megközelíthető helyiség
kell, hogy legyen, amely
alkalmas háromezer
könyvtári dokumentum
befogadására, az állomány
(állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály
egyidejű foglalkoztatására.

18. Könyvtárszoba

tagintézményenként 1

ha nem előírás az iskolai
könyvtár vagy a telephelyen nem működik könyvtár (ha nem működik legalább négy osztály, a
könyvtárszoba tanteremben is kialakítható)

19. Könyvraktár

iskolánként 1

általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a
szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános
műveltséget megalapozó
évfolyama van, kivéve, ha
a feladatot nyilvános
könyvtár látja el.

20. orvosi szoba, elkülönítővel

iskolánként 1

Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem kötelező,
amennyiben az iskolaegészségügyi szolgálat
nyilatkozata szerint, a
tanulók ellátása – aránytalan teher és többletköltség
nélkül – a közelben található egészségügyi intézményben megoldható.
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában helyben biztosítva.

21. Kiszolgáló helyiségek
22. Sportszertár

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1

23. általános szertár

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1

24. karbantartó műhely

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában.

25. kerekesszék tároló

iskolánként (székhelyen és telephelyen) szintenként 2

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában, ahol mozgáskorlátozott gyermekeket taníta-
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nak.

26. aula (előtér, közösségi tér)

iskolánként (székhelyen vagy telephe- Az aula kialakítása nem
kötelező, amennyiben a
lyen) 1
nevelési-oktatási intézményben vagy annak közelében található közösségi térben megoldhatók
azok a funkciók, amelyekre az aula szolgál.

27. Porta

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1

Nyolc évfolyammal alapított általános iskolában,
gimnáziumban, továbbá
szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános
műveltséget megalapozó
évfolyama van.

28. Ebédlő

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1

kivéve, ha az étkeztetést
iskolán kívül oldják meg

29. Főzőkonyha

iskolánként (székhelyen vagy telephe- ha helyben főznek
lyen) 1

30. Melegítőkonyha

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1

ha helyben étkeznek

31. tálaló-mosogató

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1

ha helyben étkeznek

32. szárazáru raktár

iskolánként (székhelyen vagy telephe- ha helyben főznek
lyen) 1

33. földesáru raktár

iskolánként (székhelyen vagy telephe- ha helyben főznek
lyen) 1

34. Éléskamra

iskolánként (székhelyen vagy telephe- ha helyben főznek
lyen) 1

35. felnőtt étkező

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1

36. Teakonyha

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1

37. személyzeti öltöző

iskolánként (székhelyen és telephelyen), nemenként 1

38. személyzeti mosdó-zuhanyzó

iskolánként (székhelyen és telephelyen), nemenként 1
24 osztállyal működő iskola székhelyén, telephelyén nemenként 2

39. személyzeti WC helyiség

iskolánként (székhelyen és telephelyen) nemenként 1

Alkalmazotti létszám figyelembevételével.

40. tanulói WC helyiség

iskolánként (székhelyen, és telephelyen), szintenként,
nemenként 1

A tanulói létszám figyelembevételével.

41. technikai alkalmazotti mosdó-

iskolánként (székhelyen, telephelyen)
nemenként 1

42. Élelmiszerhulladék-tároló

iskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1

43. egyéb raktár

iskolánként (székhelyen,
telephelyen 1)

zuhanyzó, WC helyiség
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44. WC helyiség és mosdó mozgáskor- tanulói létszám szerint
látozottak számára felszerelve

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel
B

A
1.

C

1. Tanterem

2.

tanulói asztalok, székek

tanulók létszámának
figyelembevételével

3.

nevelői asztal, szék

tantermenként 1

4.

eszköztároló szekrény

tantermenként 1

5.

Tábla

tantermenként 1

6.

ruhatároló (fogas)

tanulók létszámának
figyelembevételével

7.

Szeméttároló

helyiségenként 1

8.

sötétítő függöny

ablakonként

9.

2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken
felüli igények)

Életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak,
középsúlyos értelmi fogyatékosok és gyengénlátók
esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes,
egyszemélyes asztalok; gyengénlátóknál – szükség
szerint – egyéni megvilágítási lehetőséggel; mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval.

az ablak lefedésére alkalmas méretben

10. a) számítástechnikai
terem
11.

tábla + flipchart

1

12.

Számítógépasztal

tanulónként 1

13.

számítógép, internet tanulónként 1 felszerelés
hozzáféréssel, perifériákkal

14.

Informatikai szoftve- szükség szerint
rek, programok

15.

szkenner

a pedagógiai program előírásai szerint

1

16. b) társadalomtudományi
szaktanterem
17.

nyelvi labor berende- tíz–tizenöt tanuló egyide- ha az oktatás részben vagy egészben nem magyar nyelzés
jű foglalkoztatására
ven folyik; számítógépes nyelvi oktatással kiváltható

18.

Magnetofon

1

19.

CD író, lejátszó,
hangszóró

1

20.

mikrofon, erősítő, fej- 1
hallgató

21.

DVD (lejátszó, felve- 1
vő)

22.

írásvetítő vagy projek- 1
tor

23. c) természettudományi
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szaktanterem
24.

vegyszerálló tanulói
asztalok (víz, gáz
csatlakozással)

három tanulónként 1

25.

Elszívóberendezés

tantermenként 1

26.

vegyszerálló mosoga- két asztalonként 1
tó

27.

fali mosogató

tantermenként 1

28.

Poroltó

tantermenként 1

29.

Elsősegélydoboz

tantermenként 1

30.

eszköz- és vegyszerszekrény

2

31.

méregszekrény (zárható)

1

32.

eszközszállító tolóko- tantermenként 1
csi

33.

törpefeszültségű csat- tanulóasztalonként 1
lakozások

elhelyezése a szertárban

34. d) művészeti nevelés
szaktanterem
tanulók létszámának
figyelembevételével 1
hely

35.

rajzasztal (rajzpad,
rajzbak)

36.

tárgyasztal (állítható) tantermenként 2

37.

mobil-lámpa (reflek- 2
tor)

38.

vízcsap (falikút)

2

39.

Pianínó

iskolánként 1

40.

ötvonalas tábla

tantermenként 1

41.

CD vagy lemezjátszó, tantermenként 1
magnetofon

42.

Tárolópolcok

tantermenként 1
(életvitel és gyakorlati ismeretek céljait is szolgálhatja)

43. e) technikai szaktanterem
44.

tanulói munkaasztal

tizenöt tanuló részére

45.

állítható magasságú
támla nélküli szék

tizenöt tanuló részére

46. f) gyakorló tanterem

iskolánként (székhelyen
és telephelyen) 1

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba
(berendezése az óvodában meghatározottak szerint)
48. 4. tornaszoba
49. Kislabda

5

50. Labda

5

51. Tornaszőnyeg

2

52. Tornapad

2

53. Zsámoly

2
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54. Bordásfal

2

55. Mászókötél

2

56. Gumikötél

5

57. Ugrókötél

5

58. Medicinlabda

5

59. Stopper

1

60. kiegészítő tornakészlet

1

61. egyéni fejlesztést szolgáló
speciális tornafelszerelések

sajátos nevelési igényű tanulót oktató iskolában; pedagógiai programban foglaltak szerint

62. 5. Iskolapszichológusi
szoba
63. Asztal

1

64. Szék

4

65. Zárható irattároló szekrény

1

66. Számítógép perifériákkal 1
67. ruhatároló (fogas)

1

68. Szeméttároló

1

69. Telefonkészülék

1

70. Szőnyeg

1

71. 6. Tornaterem
(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá)
72. kosárlabda palánk

2

73. Gyűrű

1

74. Mászórúd

1

75. Mászókötél

2

76. Bordásfal

10

77. 7. Sportudvar
78. szabadtéri labdajáték
felszerelése

1

bármelyik játék kiválasztható

79. magasugró állvány, léc

1

80. távol-, magasugró gödör

1

homokkal vagy szivaccsal

81. Futópálya

1

lehetőség szerint kialakítva

82. egyéni fejlesztést szolgáló egy iskolai osztály egy- sajátos nevelési igényű tanulót oktató iskolában; pedaspeciális tornafelszerelé- idejű foglalkoztatásához gógiai programban foglaltak szerint
sek
szükséges mennyiségben
83. 8. Intézményvezetői iroda
84. Íróasztal

1

85. Szék

1

86. tárgyalóasztal, székekkel 1
87. számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal

1 felszerelés

88. számítógépasztal és szék

1-1

89. Iratszekrény

1

90. digitális adathordók részé- 1
re szekrény
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91. Fax

1

92. Telefon

1

93. 9. Nevelőtestületi szoba
94. fiókos asztal

pedagóguslétszám szerint
1

95. Szék

pedagóguslétszám szerint
1

96. napló és folyóirattartó

1

97. Könyvszekrény

2

98. Fénymásoló

1

99. számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal

1

100. számítógépasztal, szék

1-1

101. ruhásszekrény vagy foga- pedagóguslétszám figyesok
lembevételével
102. Tükör

1

103. 10. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, iskolatitkári iroda
(a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)
104. asztal

felnőtt létszám figyelembevételével

105. Szék

felnőtt létszám figyelembevételével

106. Iratszekrény

1

107. számítógépasztal és szék

1

108. számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal
közös vonallal is működtethető

109. Telefon
110. 11. Könyvtár
111. tanulói asztal, szék

egy iskolai osztály, egy- életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak és
idejű foglalkoztatásához gyengénlátók esetén állítható magasságú, dönthető lapú,
szükséges mennyiségben peremes, egyszemélyes asztalok; mozgáskorlátozottak
székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval

112. egyedi világítás

olvasóhelyenként 1

113. könyvtárosi asztal, szék

1-1

114. szekrény (tároló)

háromezer könyvtári
dokumentum elhelyezésére

115. tárolók, polcok, szabadpolcok

2

116. létra (polcokhoz)

1

117. Telefon

1

118. Fénymásoló

1

119. számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal

1-1

120. Televízió

1

121. CD vagy lemezjátszó

1

122. Írásvetítő vagy projektor

1

asztal egyedi világítással

közös vonallal is működtethető

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
82

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai Program
2014
A

B

C

1. Taneszközök
2. tárgyak, eszközök, információhor- évfolyamok, tantárgyak alapján oly módon,
dozók az iskola pedagógiai proghogy az iskola munkarendje szerint minden
ramjában előírt tananyag feldolgozá- osztály alkalmazhassa
sához

pedagógiai programban
foglaltak szerint

3. egyéni fejlesztést szolgáló speciális évfolyamok, tantárgyak alapján oly módon,
taneszközök
hogy az iskola munkarendje szerint minden
osztály alkalmazhassa

sajátos nevelési igényű tanulót oktató iskolában; pedagógiai programban foglaltak
szerint

4. magnetofon

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1, ha szaktanteremnél felsorolton
legalább négy osztály működik, további 1, kívül; bárhol szükség szerint
beszédfogyatékos tanulót nevelő iskolában – elhelyezhető
mikrofonnal – osztályonként 1

5. CD vagy lemezjátszó

iskolánként (székhelyen, telephelyen) 1

könyvtárnál felsorolton kívül,
bárhol szükség szerint elhelyezhető

6. Televízió

iskolánként (székhelyen, telephelyen) 1

könyvtárnál felsorolton kívül,
bárhol szükség szerint elhelyezhető

IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel
B

C

2. Olvasótelevízió

tíz tanulónként 1

alig- és gyengénlátó tanulót
oktató iskolában

3. Nagyítók

tanulói létszám szerint

alig- és gyengénlátó tanulót
oktató iskolában, az érintett
tanulóknak

4. kézikamerás olvasókészülék

tíz tanulónként 1

alig- és gyengénlátó tanulót
oktató iskolában

5. speciális könyvtartó eszköz

tanulói létszám szerint 1 alig- és gyengénlátót oktató
iskolában

6. számítógép színes, nagyító programmal

tíz tanulónként 1

alig- és gyengénlátót oktató
iskolában

7. világító színű, erősen kontrasztos, illetve nagyított
méretű demonstrációs ábragyűjtemény

osztályonként 1

alig- és gyengénlátót oktató
iskolában

8. Pontírógép

tanulói létszám szerint 1 vakot, aliglátó tanulót oktató
iskolában

9. Pontozó

tanulói létszám szerint 1

10. Braille-tábla

tanulói létszám szerint 1

11. számítógép beszélő szintetizátorral vagy Braillekijelzővel

tíz tanulónként 1

12. Braille-nyomtató

iskolánként 1

13. Optacon

iskolánként 1

14. Scanner

iskolánként 1

A
1. Látási fogyatékosok
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15. speciális rajzeszköz készlet

tanulónként 1

16. Abakusz

tanulónként 1

17. Hallási fogyatékosok
18. vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, illetve csoportos adó-vevő készülék

tanulói létszám szerint 1

19. hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő felszerelés

iskolánként 1

20. zöld alapon sárga, széles vonalközű tábla

tantermenként 1

alig- és gyengénlátó tanulót
oktató iskolában

21. a különböző nyelvi kommunikációs szinteknek
iskolánként 1
megfelelő kifejezések képi megjelenítésére alkalmas
elektronikus információhordozó
22. a nyelvi kommunikáció vizuális, auditív megjelení- iskolánként 1
tésének ellenőrzésére alkalmas elektronikus eszközök
23. a nyelvi fejlődésükben akadályozottak kommuniká- iskolánként 1
cióját segítő nyelv szemléltetésére alkalmas audiovizuális és/vagy elektronikus eszköz
24. Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak
25. fogyatékossághoz igazodó egyénre szabott eszközök tanulói létszám szerint,
tantárgyanként szükség
szerint

pedagógiai programban foglaltak szerint

26. állítható magasságú tábla

mozgásfogyatékos tanulót
oktató iskolában

tantermenként 1

V. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK
Az óvodáknál ismertetettek szerint.
3. K O L L É G I U M
…
4.ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK
A MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI ÁGAIK KÖZÖS KÖVETELMÉNYEI
I. HELYISÉGEK
(mind a négy művészeti ághoz)Az egyes helyiségek jellemző adatait (alapterület,
belmagasság, légköbméter, belső burkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti,
egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák.
A

B

C

1. Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2. tanterem

székhelyen és telephelyen az iskola munkarendje, valamint az egyes művészeti ágaknál
meghatározottak szerint
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3. intézményvezetői iroda

iskola székhelyén, és azon a telephelyen,
amelyen intézményvezető-helyettes, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettes
alkalmazása nem kötelező, iskolánként
(székhelyen, telephelyen) 1

4. intézményvezető-helyettesi ha az iskolában az intézményvezető helyetiroda
tes alkalmazása kötelező,
iskolánként (székhelyen, telephelyen) 1
5. tagintézményintézményegységvezetőhelyettesi iroda

ha az iskolában a tagintézmény-,
intézményegységvezető-helyettes alkalmazása kötelező,
iskolánként (székhelyen, telephelyen) 1

6. iskolatitkári iroda

ha az iskolában az iskolatitkár alkalmazása
kötelező,
1iskolánként (székhelyen) 1

7. nevelőtestületi szoba

iskolánként (székhelyen) 1

8. Könyvtár (adattár)

iskolánként (székhelyen) 1

a művészeti könyvek, segédkönyvek,
kották, hanglemezek és egyéb hangzó
anyagok, diafilmek stb. elhelyezésére –
saját épülettel rendelkező intézmény
esetében.

9. Kiszolgálóhelyiségek
10. szertár, raktár (hangszertár, iskolánként 1
jelmeztár)

művészeti áganként biztonsági felszereléssel, a hangszerfajtáknak, jelmezeknek, díszleteknek, színpadi kellékeknek,
képző- és iparművészeti tárgyaknak,
anyagoknak biztonságos tárolására

11. aula (előtér, várakozó)

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1

porta, várakozóhelyiség és a ruhatár
funkcióját is betöltheti

12. porta

iskolánként (székhelyen) 1,

szükség esetén az előtérben is kialakítható – saját épülettel rendelkező intézmény esetében

13. személyzeti WC helyiség

iskolánként (székhelyen és telephelyen),
nemenként 1

alkalmazotti létszám figyelembevételével

14. tanulói WC helyiség

iskolánként (székhelyen és telephelyen),
szintenként, nemenként 1

tanulói létszám figyelembevételével

15. öltöző, zuhanyzó

iskolánként (székhelyen) nemenként 1

saját épülettel rendelkező intézmény
esetében

16. elsősegély helyiség

iskolánként 1

lehetőség szerint külön helyiségként

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
MINDEN MŰVÉSZETI ÁG RÉSZÉRE
A

B

C

1. Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2. tanterem, műterem, tanszaki műhelyterem

(berendezése az egyes művészeti
ágaknál, tanszakoknál ismertetettek
szerint)

3. intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi, tagin- (berendezése az iskoláknál ismertetettézmény-, intézményegységvezető-helyettesi iroda
tek szerint)
4. iskolatitkári iroda

(berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint)

5. számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal

iskolánként 1felszerelés

85

ügyviteli feladatok

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai Program
2014
ellátásához
6. nevelőtestületi szoba

berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint)

7. könyvtár

(berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint),

A
1. Eszközök, felszerelések

B

C

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2. Taneszközök
3. tárgyak, eszközök, információhordozók az iskola pedagógiai
programjában előírt tananyag
feldolgozásához

évfolyamok, tanszakok, tantárgyak alapján Az alapfokú művészetoktatás tantera tanulói létszám figyelembevételével oly vi követelményei és a pedagógiai
módon, hogy az iskola munkarendje szerint programban meghatározottak szerint
minden tanuló és csoport alkalmazhassa
az iskola által tanított tantárgyak
esetében

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
IV. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK
(berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint)
4.1 AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK KÖVETELMÉNYEI
4.1.1 ZENEMŰVÉSZET (ZENEISKOLÁK)
A

B

C

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2. Helyiségek
3. egyéni és kiscsoportos
órák tanterme

a tanszakok és a tanulók létszámának a fúvós és az ütőhangszerek, a jazz-zene és az
figyelembevételével, az iskola mun- elektro-akusztikus oktatására használt helyisékarendje szerint az egyidejűleg
gek hangszigetelése, valamint az alapvető
megtartott egyéni és kiscsoportos
akusztikai szempontok figyelembevétele szükfoglalkozásokhoz szükséges szám- séges; 100 tanulónként min. 4 terem
ban

4. csoportos órák, együtte- a csoport, illetve az együttesek lét- a zenekar, kamarazene, énekkar helyiségei
sek tanterme, próbater- számának figyelembevételével, az közös hasznosításúak is lehetnek; 100 tanulónme
iskola munkarendje szerint az egy- ként min. 2 terem
idejűleg megtartott csoportos foglalkozásokhoz szükséges számban
5. hangversenyterem
iskolánként (székhelyen vagy telep- figyelembe vehető más célra létesített (többcélú
csatlakozó helyiségek- helyen) 1
hasznosítás szempontjai szerint kialakított),
kel
nagyméretű terem is, amennyiben a hangversenyterem funkciójának megfelel
6. Helyiségek bútorzata,
egyéb berendezési
tárgyai és oktatási
eszközei
7. Egyéni órák, kiscsoportos órák, tanterme
8. tanári asztal

1

9. tanári szék

1

10. tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevéte- életkornak megfelelő méretben, mozgáskorlátolével
zottak és gyengénlátók esetén állítható magas-
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ságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes
asztalok; gyengénlátóknál szükség szerint egyéni megvilágítási lehetőséggel; a mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével,
lábtartóval
11. szekrény

tantermenként 1

12. zongora vagy pianínó

tantermenként 1

legalább egy tanteremben 2 zongora vagy pianínó

13. zongoraszék

tantermenként 1

zongoratermekben 2

14. lábzsámoly

tantermenként 2

a gitár és a zongora (billentyűs) teremben

15. kottatartó állvány

tantermenként 2

16. metronóm

tantermenként 1

17. CD lejátszó

100 tanulónként 1

Hordozható

18. álló tükör

tantermenként 1

a fúvós, vonós, ütős és magánének tanszakok
termeiben

19. tanított hangszer, tanu- az adott hangszert tanulók 30%-ának kivéve a zongora, hárfa, orgona, valamint a
lói használatra
megfelelő számban iskolánként
mérete és súlya alapján kézi szállításra nem
alkalmas hangszerek (vonós hangszerek esetében elsősorban a kisebb méretű tanulóhangszerek; furulyánál 25 tanulóként 1 garnitúra)
20. tanított hangszer

hangszerfajtánként 1

tanári használatra

21. hangszertartozékok

tanárok létszáma szerint 1 garnitúra húr, vonószőr, nád, stb.
évente

22. Hangfelvevő eszköz

100 tanulónként 1

23. párologtató

tantermenként 1

szükség szerint

24. Csoportos órák, együttesek tanterme
25. tanári asztal

1

26. tanári szék

1

27. tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevéte- életkornak megfelelő méretben, mozgáskorlátolével
zottak és gyengénlátók esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes
asztalok; gyengénlátóknál szükség szerint egyéni megvilágítási lehetőséggel; a mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével,
lábtartóval
28. ötvonalas tábla, ötvona- választás szerint tantermenként 1
las nyitható tábla, mágneses tábla

elméleti, csoportos órák helyiségébe

29. DVD lejátszó, televízió iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
30. számítógép, perifériák- elméleti órák helyiségeibe 1.
kal

DVD író-olvasó, hangfalakkal, kottagrafikus,
készségfejlesztő szoftverekkel – lehetőleg internet elérhetőséggel és nyomtatási lehetőséggel

31. nyomtató

200 tanulónként 1

32. szekrény

tantermenként 1

33. zongora vagy pianínó

tantermenként 1

34. zongoraszék

tantermenként 1

35. lábzsámoly

tantermenként 1

36. zenekari pultok

iskolánként (székhelyen és telephe- együttesek helyiségébe
lyen) az együttesek létszámának
figyelembevételével
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37. metronom

tantermenként 1

38. párologtató

tantermenként 1

szükség szerint

39. hangversenyterem
(csatlakozó helyiségekkel)
40. szék

a terem befogadóképessége szerint

41. zongora

1

42. zongoraszék

1

43. zenekari pultok

az együttesek létszámának figyelembevételével

44. énekkari dobogó

iskolánként (székhelyen)

45. alapvető színpadi világí- 1
tástechnikai és akusztikai berendezések
46. hangológép

amennyiben az iskolában kórus tantárgy oktatása folyik
mikrofonok, erősítő, keverő, hangfalak, stb;
reflektorok (lehetőleg szabályozható)

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

4.1.2. TÁNCMŰVÉSZET
…
4.1.3. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
A

B

C

1.

Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutatók

Megjegyzés

2.

Műhely (a vizuális alapozó gyakorlatok,
vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és
festészet alapjai és a tanszaki műhelygyakorlat termei)

a vizuális alapozó gyakorlatok, a
vizuális alkotó gyakorlat, a grafika
és festészet alapjai, a rajz-festésmintázás tantárgyak és a tanszaki
műhelygyakorlat azonos teremben
is megtarthatók.

a műhelyterem igénye: jól
szellőztethető, fűthető, megfelelő természetes és mesterséges fényviszonyt biztosító,
sötétíthető, amelynek alapterülete tanulónként legalább
1,5–2 m2

3.

Valamennyi tanszak és a kötelező közös
tantárgyak alapvető eszközei (a vizuális
alapozó gyakorlatok, vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet alapjai tantárgyak)

4.

Projektor vagy diavetítő

iskolánként székhelyen és tagintézményenként 1

5.

Tanári laptop

iskolánként székhelyen és tagintézményenként 1

6.

Videó-felvevő

iskolánként székhelyen és tagintézményenként 1

7.

Fényképezőgép

iskolánként székhelyen és tagintézményenként 1

8.

Fénymásoló

iskolánként székhelyen és tagintézményenként 1

9.

Szkenner

iskolánként székhelyen és tagintézményenként 1
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10. Égetőkemence

iskolánként 1

11. Grafikai prés

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

12. Mobilizálható installáció

iskolánként 1

13. Archívum

iskolánként székhelyen az éves
munkát bemutató anyag, eredeti
vagy digitálisan archivált tanulómunkákból

14. Tanulói asztal, szék

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

15. Zárható tároló szekrény

termenként 1

16. Szárító-tároló polc

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

17. Mobil lámpa

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 2

18. Rajztábla A/2 – A/3 méretben

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

19. Elektromos főzőlap

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

20. Festékfőző-keverő edények

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 2–3

21. Vasaló

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

22. Varrógép

iskolánként 1

23. Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll,
az egyidejűleg foglalkoztatott
rajzszén, pasztell vagy zsírkréta, tus, karctű tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben
24. Gumihenger

műhelyenként 2

25. Különböző papírok, kartonok

a tanulólétszámnak megfelelő
mennyiségben

26. Festő eszközök: ecsetek, vizes edény,
vízfesték, tempera, spaklik, kések

műhelyenként az egyidejűleg
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő mennyiségben

27. Mintázó eszközök, mintázó fák

műhelyenként az egyidejűleg
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő mennyiségben

28. Konstruáló eszközök: olló, snitzer, ragasz- műhelyenként az egyidejűleg
tószalag, rögzítőeszközök
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő mennyiségben
29. Kézi szerszámok: kalapács, fogó, ár, fűrész, véső, kés, reszelő, drótkefe

műhelyenként az egyidejűleg
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő arányban

30. Mérőeszközök: vonalzó vagy szalagmérce műhelyenként az egyidejűleg
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő arányban
31. Gyűjtött tárgyak, modellek, drapériák
(tanulmánymunkákhoz)

az egyidejűleg foglalkoztatott
csoportlétszámok figyelembevételével

32. Szemléltető anyag: képek, könyvek, CD,
DVD)

iskolánként (székhelyen és telephelyen) a foglalkozások szükséglete szerint

33. Grafika és festészet tanszak speciális esz-
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közei (valamennyi tanszak és a kötelező
tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)
34. Munkaasztal, szék

műhelyenként az egyidejűleg
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő számban

önálló tanszaki műhely esetén

35. Rajztábla

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

alapfokon A/3, továbbképzőben A/2 méretben

36. Festőállvány

a helyi tantervnek megfelelően az továbbképző évfolyamokon
egyidejűleg foglalkoztatott tanulók
létszámának megfelelő számban

37. Festőalapok: farost táblák, vásznak, karto- az egyidejűleg foglalkoztatott
nok
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

továbbképző évfolyamokon

38. Linómetsző készlet

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

alapfok 4. évfolyamtól

39. Kormozó eszköz

műhelyenként 1

alapfok 4. évfolyamtól

40. Lemezfogó

műhelyenként 1

alapfok 4. évfolyamtól

41. Grafikai lapok: kartonok, papírok, linó,
fém vagy műanyaglap

a tanulólétszámnak megfelelő
mennyiségben

42. Grafikai anyagok: linó festék, szitafesték

a tanulólétszámnak megfelelő
mennyiségben

43. Zárható vegyszertároló

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

veszélyes anyagok használata
esetén

45. Munkaasztal, szék

műhelyenként az egyidejűleg
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő számban

önálló tanszaki műhely esetén

46. Mintázó állvány

a helyi tantervnek megfelelően az továbbképző évfolyamokon
egyidejűleg foglalkoztatott tanulók
létszámának megfelelő számban

44. Szobrászat és kerámia tanszak speciális
eszközei (valamennyi tanszak és a kötelező
tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)

47. Mintázó eszközök, segédeszközök: mintá- műhelyenként az egyidejűleg
zófa, mintázó gyűrű, ecset, edény, fólia
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő mennyiségben
48. Gipszező kéziszerszámok, gipszkeverő,
gipszvéső

műhelyenként az egyidejűleg
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő mennyiségben

49. Gipszforma készítő alap- és segédanyagok a tanulólétszámnak megfelelő
mennyiségben
50. Kéziszerszámok: különböző kalapácsok, műhelyenként az egyidejűleg
fűrészek, ráspolyok, reszelők, kézi gyaluk, foglalkoztatott tanulók létszámávésők, fogók, pillanatszorítók
nak megfelelő mennyiségben
51. Mérőeszközök: vonalzó, derékszögű vonalzó, tolómérce

a helyi tantervnek megfelelően a
csoportlétszámok figyelembevételével

52. Szobrászati alapanyagok:

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben

fa, agyag, gipsz, papír, fém, műanyag,
textil
53. Fazekaskorong

két tanulónként 1

54. Agyagnyújtó prés-agyagnyújtó eszköz

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
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55. Mázazó eszközök: merőkanál, mázszűrő,
műanyag edények

a tanulólétszámnak megfelelő
mennyiségben

56. Mérőeszközök mázkészítéshez

a tanulólétszámnak megfelelő
mennyiségben

57. Kézikorong-forgókorong

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelőszámban

58. Díszítő eszközök: íróka, kaparó-véső fém- az egyidejűleg foglalkoztatott
kés, festőecset, festékszóró, polírozó esz- tanulók létszámának megfelelő
köz
mennyiségben
59. Korongolási segédeszközök: fa- és gumiprofilok bőrszalag

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

60. Különböző kerámia alapanyagok, mázak,
kerámia festékek, engobeok

a tanulólétszámnak megfelelő
mennyiségben

61. Égetőkemence

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

62. Zárható vegyszertároló

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

veszélyes anyagok használata
esetén

műhelyenként az egyidejűleg
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő számban

önálló tanszaki műhely esetén

63. Textil– és bőrműves tanszak speciális
eszközei (valamennyi tanszak és a kötelező
tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)
64. Munkaasztal, szék

65. Nyüsttel ellátott szövőállvány vagy szövő- az egyidejűleg foglalkoztatott
keret
tanulók létszámának megfelelő
számban
66. Varrógép

műhelyenként a továbbképző
évfolyamokon 1

67. Madzag vagy szalagszövő

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

68. Viaszoló ecset vagy batikpipa

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

69. Teregető állvány

műhelyenként 1

70. Festékező kád

műhelyenként 1

71. Anyagalakító és díszítő eszközök: tű,
hurkoló és kötő eszközök

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

72. Különböző funkciójú tárgyak készítésére a helyi tanterv alapján a tanulólétalkalmas anyagok: textilek, fonalak, gyapjú számnak megfelelő mennyiségben
73. Gumilap

műhelyenként 1

74. Varrópad

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

75. Vékonyító gép

műhelyenként 1

76. Bőrműves kéziszerszámok: ár, bőrlyukasz- az egyidejűleg foglalkoztatott
tó, bőrvágó kés
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben
77. Különböző funkciójú tárgyak készítésére a helyi tanterv alapján a tanulólétalkalmas anyagok: puha és kemény bőrök számnak megfelelő mennyiségben
78. Zárható vegyszertároló

iskolánként (székhelyen és
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telephelyen) 1

esetén

80. Munkaasztal, szék

műhelyenként az egyidejűleg
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő számban

önálló tanszaki műhely esetén

81. Zománcégető kemence

telephelyenként 1

82. Zománcégetési segédeszköz: berakó lap,
villa, kesztyű, szemüveg

műhelyenként 2-2

83. Állványos fúrógép

műhelyenként 1

84. Segédeszközök: sikattyú, szorító, szerszámsatu forrasztópáka

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben

85. Mérőeszközök: subler, körző, szögmérő,
súlymérő

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben

79. Fém– és zománcműves tanszak speciális
eszközei (valamennyi tanszak és a kötelező
tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)

86. Fémmegmunkáló kézi szerszámok: fogó, a helyi tanterv alapján a tanulólétpillanatszorító, lemezvágó olló, fémlyuszámnak megfelelő mennyiségben
kasztó, pontozó, harapó-, csípő-, kúpos- és
laposfogó, fémfűrész, lombfűrész, reszelő,
tűreszelő, kalapács, véső, beütő és cizellőr
szerszám, fém kefe, csiszolóvászon
87. Zománcozó eszközök: spatula, csipesz, tű az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben
88. Dörzscsésze

műhelyenként 2

89. Vegyszeres tálak

műhelyenként 3

90. Különböző funkciójú tárgyak készítésére a tanulólétszámnak megfelelő
alkalmas anyagok: fémhuzalok, fémleme- mennyiségben
zek
91. Huzalhenger

iskolánként 1

továbbképző évfolyamokon

92. Különböző funkciójú tűzzománcozott
tárgyak készítésére alkalmas anyagok:
lealapozott fémlapok, rézlemez, zománciszap, ékszer zománc

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben

93. Zárható vegyszertároló szekrény

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

veszélyes anyagok alkalmazása esetén

95. Munkaasztal, szék

műhelyenként az egyidejűleg
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő számban

önálló tanszaki műhely esetén

96. Sötétkamra

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

97. Szárítóberendezés

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

98. Repró-állvány, fotóállvány

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

99. Fotónagyító

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

100. Fotólámpa, sötétkamra lámpa

iskolánként (székhelyen és telephelyen) a szükséges számban

94. Fotó és film tanszak speciális eszközei
(valamennyi tanszak és a kötelező tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)

101. Fényképezőgép objektívekkel, tartozékok- a helyi tanterv alapján a tanulólét-
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kal

számnak megfelelő mennyiségben

102. digitális kamera

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben

103. Montázsasztal

műhelyenként 1

104. Erősítő, keverő, mikrofon

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

105. Fotólabor eszközök: hívótál, csipesz

az egyidejűleg foglalkoztatott
tanulók létszámának megfelelő
mennyiségben

106. Fotóanyagok: papír, előhívó

a tanulólétszámnak megfelelő
mennyiségben

107. Zárható vegyszertároló szekrény

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

veszélyes anyagok alkalmazása esetén

109. Munkaasztal, szék

műhelyenként az egyidejűleg
foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő számban

önálló tanszaki műhely esetén

110. Varrógép

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő számban

111. Festékező és áztató kád

műhelyenként 1

112. Szövőállvány, vagy szövőkeret, madzag,
szalag vagy gyöngyszövő

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben

113. Bőrlyukasztó

feladatellátási helyenként 2

114. Különböző funkciójú tárgyak készítésére
alkalmas anyagok: gyapjú, fonal, textil,
agyag, papír, gipsz, fa, bőr, vessző

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak

115. Famegmunkáló eszközök: faragó eszközök, véső, reszelő

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben

108. Környezet– és kézműveskultúra tanszak
speciális eszközei (valamennyi tanszak és a
kötelező tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)

megfelelő mennyiségben

116. Különböző funkciójú tárgyak készítésére a helyi tanterv alapján a tanulólétalkalmas faanyagok, ragasztók, konzerváló számnak megfelelő mennyiségben
anyagok
117. Ragasztó pisztoly

műhelyenként 2

118. Különböző funkciójú tárgyak készítésére a helyi tanterv alapján a tanulólétalkalmas kartonok, papír, fa és műanyagla- számnak megfelelő mennyiségben
pok
119. Zárható vegyszertároló

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
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3. számú melléklet
Nagy értékű tárgyi eszközök:
eszköz megnevezése
TÖBBCÉLÚ SPORTPÁLYA
TÁVOLUGRÓ PÁLYA
SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG UPS KIN 1000 HP
ORION TV
TANULÓI MIKROSZKÓP 80X800-AS
TANULÓI TANESZKÖZ 80X800-AS
MEDIUM VETÍTŐVÁSZON 183*183 CM
MEDIUM VETÍTŐVÁSZON 183*183 CM
CANON POWER SHOT SX150IS FÉNYKÉPEZŐGÉP, MEMÓRIA KÁRTYA, AKKUMLÁTOR TÖLTŐ
MAKITA TIP- SZALAGCSISZOLÓ
MAKITA TIP DEKOPÍR FŰRÉSZGÉP
SZEMHAJLÍTÓ FOGÓ
SZEMHAJLÍTÓ FOGÓ
MAKITA TIP 12/16. GYALUGÉP
MAKITA TIP- RPE -902 FELSŐMARÓ
MARÓKÉS KÉSZLET (3 DB-OS)
FALI TÁBLA MÁGNESES
CANON POWER SHOT SX150IS FÉNYKÉPEZŐGÉP, MEMÓRIA KÁRTYA, AKKUMLÁTOR TÖLTŐ
FOISON C48 VÁGÓÉPOTTER+ FLEXISIGN SZOFTVER
ASZTALI DEKOPÍR FŰRÉSZ, ÉS LOMBFŰRÉSZ
FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY
ELEKTROMOS SZERSZÁMSZETT
NIKON - D- 90 VÁZ FÉNYKÉPEZŐ GÉP
SZIRÉN 9 KÖNYVTÁRI NYILVÁNTARTÁS PROGRAM
WINDOWS XP
MESTERHEGEDŰ 4/4-ES
ELEKTROMOS ZONGORA YAMAHA YDP-140 TÍPUS
FUVOLA PEARL 504 E TÍPUS
ZONGORA NÉMET SCHIMMEL TÍP S1
OBOA OB 7019 WIENER FLÖTEN
JUP-JTR 604L C TROMBITA
BEÉPÍTETT SZÍNPAD, KOCERTTEREM
BEÉPÍTETT SZEKRÉNY
BEÉPÍTETT SZEKRÉNY
SZONÁTRA PIANO- ZONGORA
SZÁMÍTÓGÉP PENTIUM III.
FUVOLA SWALLOW
FUVOLA MILANO FISM.
KLARINÉT CLEMEUS
KLARINÉT AMATI
KLARINÉT KOHLERT
KLARINÉT AMATI
KLARINÉT AMATI KRASLICE
FUVOLA TREVOR
FUVOLA TREVOR
PISTON + TOK
PISTON + TOK
PIANINO SZOVJET GYÁRTMÁNY
PIANÍNÓ SZOVJET GYÁRTMÁNY KONCERT
KÜRT VANATI BARITON
HELIKON F (AMATI) FÚVÓS HANGSZER
HELIKON B (AMATI) FÚVÓS HANGSZER
VIDEOMAGNÓ
TELEVÍZIÓ SZÍNES SAMSUNG CK 502 72
FUVOLA (JUPITER)
FUVOLA JUPITER
PIANÍNÓ SCHOLCZE
PISTON B KLINGENTHAL
FUVOLA 861 BUFFET
FUVOLA JUPITER
PIANÍNÓ BELORUSZ
CSELLÓ LÁBBAL 3/4 SZEGEDI
KLARINÉT B
TROMBITA B PISTON JAMAHA YTR 634.
BARITON KÜRT
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VADÁSZ F-B KÜRT MIGMA GOTTVALT LEDERER
KLARINÉT B AMATI
FUVOLA TREVOR
KLARINÉT LUCOS AMATI
DIGITÁLIS PIANINO CX7
HEGEDŰ 4/4
HEGEDŰ 4/4
TROMBITA B ROY BENSON
TROMBITA B ROY BENSON
HEGEDŰ 4/4 UJOARA STANDARD
FURULYA BASSZUS
FURULYA TENOR
FURULYA ALT
FURULYA ALT
HEGEDŰ 3/4
HEGEDŰ 1/2
TROMBITA AMATI-ATR 211
TROMBITA AMATI-ATR-211
TROMBITA JAMAHA YTR-2335
FUVOLA GEMEIHHARM 72 SP S/E
KEVERŐ MMX-4
HEGEDŰ 3/4
TANULÓ 1/2 HEGEDŰ TOKKAL, VONÓVAL
TANULÓ 1/2 HEGEDŰ TOKKAL, VONÓVAL
TROMBITA 1-BACH TR 300 H
DOBFELSZERELÉS PREMIER 5DB 2-PREM 765X
PANASONIC HIFI SK-AK 220 MONACOR MMX-4 KEVERŐPULT
PANASONIC HIFI SCAK 220 NANACOR MMX-4 KEVERŐPULT
PIANINÓ ALEXANDER HERMANN
PIANÍNÓ CZERNY
FUVOLA, FA TOKKAL
Bb TROMBITA
PANASONIC HIFI SK-AK 220 MONACOR MMX-4 KEVERŐPULT
SZERSZÁMOS LÁDA
MAKITA FÚRÓ CSAVARBEHAJTÓ
KALAPÁCS
KALAPÁCS
KALAPÁCS
NEO TIP PENGEKÉS ÉS TARTALÉK PENGE
FOGÓKÉSZLET
CANON -D60 FÉNYKÉPEZŐ GÉP ÉS TARTOZÉKAI
FORGÓKÉSES BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ/PARTNER 6556 SMD
BEÉPÍTETT SZEKRÉNY ÉS SZÁMÍTÓGÉP ASZTAL, PORTÁRA
KOMPL.SZÁMÍTÓGÉP HPQ PC DX 7400 MT
NYOMTATÓ EPSON LX-1170
ALUMINIUM LÉTRA
NYOMTATÓ EPSON FX-1170
GRAFIKAI SZOFTV+CS-KIT, CREATIVESUITE PRÉ
VIDEA VEGA SZOFTVER+CD KIT, PREMIERE PRO2
TANÁRI ASZTAL
5 SUGARAS LÉZERFÉNYFORRÁS 14G. OPR.TEST.
OSZCILOSZKÓP-NAGYKÉPERNYŐS ÁTM.35 CM KÉPÁTLÓ
PROJEKTOR EPSON EMP X3 LUMEN2000,KONTR.400:1,XGA
INTEL PENTIUM 4 SZÁMÍTÓGÉP
LAPTOP ACER ASPIRE 3661 WLMI,CELM-1,5HZ WXP HOME
INTERAKTÍV TÁBLA SMART BOARD 680
HP OFFICET 5510 FAX, FÉNYMÁSOLÓ
ERŐSÍTŐ, MIKROFON AKG, HANGDOBOZ-FALI
EXTRA CSENDES LÉGFÚVÓ FOKOZATSZABÁLYZÓVAL
MIKROSZKÓP FL 100
GEIGER-MÜLLER SZÁMLÁLÓCSŐ BCN CSATLAKOZÓVAL
GM SZÁMLÁLÓ GM CSŐHÖZ, DIG.KIJELZŐ ÉS MEMÓMIÁVAL
KERN ELEKTRONIKUS LABORMÉRLEG
MIKROSZKÓP ST 40-C-2L
KÖNYVTÁRI KÖLCSÖNZŐ ASZTAL
ORION TV
PHILIPS VIDEÓ VCR 171
VIDEÓ MAGNÓ
SAMSUNG SZÍNES TV
SAMSUNG VIDEÓMAGNÓ
VANDE GRAF FÉLE SZALLAGGENERÁTOR
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TANULÓI MIKROSZKÓP 80X800-AS
Acces point hálózati eszközök
Acces point hálózati eszközök
Acces point hálózati eszközök
Acces point hálózati eszközök
Acces point hálózati eszközök
Acces point hálózati eszközök
Acces point hálózati eszközök
Acces point hálózati eszközök
TP-Link USB adapter 6271
SONY PROJEKTOR VPLESS TIP
SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ INTEL P-4 CORE-DUO
MONITOR 17 LG 1752S
MONITOR 17 col LG 1752S
P-4 SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ
COMPAQ LAPTOP
LÉZER PRINTER+AVISION FÉNYMÁSOLÓ OKI5100
MÁGNESES FEHÉR TÁBLA LEGA TRENDLINE
GRAFIKAI PROGRAMCSOMAG
GRAFIKAI PROGRAMCSOMAG
GRAFIKAI PROGRAMCSOMAG
GRAFIKAI PROGRAMCSOMAG
GRAFIKAI PROGRAMCSOMAG
GRAFIKAI PROGRAMCSOMAG
SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG POW.COM 1000VA BNT1000AP
NOTEBOOK, ASUS EEEPC 1001HA BLK012X
PROJEKTOR, SONY VPL-EX 7
HP DESIGNJET 610 PLOTTER
KAROS SZITAASZTAL K100-130,FORGÓPÁNTOS,FA,M AYN.FÉ
PÓLÓNYOMÓ KARUSSZEL PL6/2 KÖRTÁRAS SÍKESZT.ELVÉN
AO RAJZTÁROLÓ SZEKRÉNY 6 FIÓKOS
AO RAJZTÁROLÓ SZEKRÉNY 6 FIÓKOS
ALUMINIUM MOBIL ÁLLVÁNYZAT/Z-200 ,7X1,5M
ÁLLÓ SZEKRÉNY
VIDEÓ ÁLLVÁNY CANON-DML-XL2,1/3 TIP KAMERÁHOZ
PROFESSZIONÁLIS, TÜKÖRREFLEXES DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP
ÁTVILÁGÍTÓ ASZTAL FTLP110X130 ELETR LÁBAS
TŰZZOMÁC KEMENCE T30/V;300X250MM,3,6KW 230V
MAKITA PV7000 TIP.ELEKTR.FÉNYEZŐGÉP
MAKITA 6013BR TIP.FÚRÓGÉP ÉS KEVERŐSZÁR
PREBENA KAPOCS ÉS SZEGBELÖVŐ COMBI SZETT 2P-J/ES40
GRAFIKAI SZÁRÍTÓÁLLVÁNY 50 KERETES,60X80 CM
GRAFIKAI SZÁRÍTÓÁLLVÁNY 50 KERETES,60X80 CM
GRAFIKAI PRÉSGÉP ÁLLVÁNNYAL
ÜVEGROGYASZTÓ ÉS KERÁMIAÉGETŐ /KÉTFUNKCIÓS/KEMENCE
CANON FÉNYKÉPEZŐGÉP PSA-560/1774BO12AA
CANON FÉNYKÉPEZŐGÉP PSA-560 / 1774BO12AA
ROYAL-MONACO, GURULÓS FESTŐÁLLVÁNY RAJZTÁBLÁVAL/1FIÓK
CANON FÉNYKÉPEZŐGÉP PSA-560/1774BO12AA
FAVORIT ÁLLVÁNY A-B CSOMAG
MŰTERMI SZEKRÉNYSOR 1 SOR, 20 FAKKOS
CSEMPEVÁGÓ 2160 TOMECANIC SUPERCOMP 60 TÍP.
KARCHER 855 HS TÍP. MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
MŰVÉSZETI KÉPTARTÓ VITRIN, ÜVEGGEL II.EM ELŐTÉR FOLYOSÓ
Neo popszegecs húzó
Makita 6271 akkumlátoros fúró
Szerszámláda
Csillagvillás kulcskészlet 7-22 Kingoty
Makita HR 4002 Véső-ütvefúró
Lemezolló Neo
Makita SGH 9020 Sarokköszörű SGH 9020
130 l betonkeverő B 1308 FK
LAVA ipari porszívó SOTECO
EPSON PROJEKTOR EMP-X3 EEB TÍP.
IMAC SZÁMÍTÓGÉP 2,4GHZ, 1GB 667 DDR2,SDRAM,2X512
IMAC SZÁMÍTÓGÉP 2,4 GHZ,1GB 667 DDR2,SDRAM,2X512
CANON NYOMTATÓ PIXMA IX 4000
CANON SCANNER CS 8600F
PROJEKTOR ACER PD 523
SZERVER INTEL P-4/SAMSUNG 3BG-SRV00
SZÁMÍTÓGÉP APPLE IMAC
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COMPAQ LAPTOP
SWITCH DES 1024 RT D-LINK
INTERAKTÍV TÁBLA SMAT OARD 580 EDU
IRATKÖTŐ UNIBIND 125 220V EU
PROFESSZIONÁLIS MÁSOLÓ-NYOMATÓ MINOLTA C-350
PREMIER PAPÍRHAJTOGATÓ 6400
DIGITÁLIS VIDEÓ KAMERA/SAMSUNG VP-D 105
STAN CSONTVÁZ GÖRDÜLŐ ÁLLVÁNYON
ÁLLVÁNYOS TÁBLA PAPÍRÍVES 64X92
ÁLLVÁNYOS TÁBLA PAPÍRÍVES 64X92
LPCLASSNG11A COREL DRAX 11 GRAF.P.16 GÉPR
GRAFIKAI PROGRAM MX2004, SECOND S LIC WIN
GRAFIKAI PROGRAM SW ADORE CREAT VE SUITE
GRAFIKAI PROGRAM SW ADOBE CREATIVE SUITE
GRAFIKAI PROGRAM SW ADOBE CREATIVE SUITE
GRAFIKAI PROGRAM SW ADOBE CREATIVE SUITE
GRAFIKAI PROGRAM SW ADOBE CREATIVE SUITE
GRAFIKAI PROGRAM SW ADOBE CREATIVE SUITE
GRAFIKAI PROGRAM SW ADOBE CREATIVE SUITE
GRAFIKAI PROGRAM SW ADOBE CREATIVE SUITE
GRAFIKAI PROGRAM SW ADOBE CREATIVE SUITE
C11 00292 MS WINDOWS SVR 2000 HUNG MVL
WINTO 01, WIN NTCAL 4,0 ENG LIC/SEL
WINTO 01,WIN NTCAL 4,0 ENG LIC/SEL
WINTO 01, WIN NTCAL 4,0 ENG LIC/SEL
WINTO 01, WIN NTCAL 4,0 ENG LIC/SEL
WINTO 01, WIN NTCAL 4,0 ENG LIC/SEL
WINTO 01,WIN NTCAL 4,0 ENG LIC/SEL
WINTO 01, WINT NTCAL 4,0 ENG LIC/SEL
WINTO 01,WIN NTCAL 4,0 ENG LIC/SEL
WINTO 01,WIN NTCAL 4,0 ENG LIC/SEL
ECHANGE CAL 2000 HUN.MVLSEL
EXCHANGE CAL 2000 HUN.MVLSEL
EXCHANGE CAL 2000 HUN.MVLSEL
EXCHANGE CAL 2000 HUN.MVLSEL
EXCHANGE CAL 2000 HUN.MVLSEL
EXCHANGE CAL 2000 HUN.MVLSEL
EXCHANGE CAL 2000 HUN.MVLSEL
EXCHANGE CAL 2000 HUN MVLSEL
EXCHANGE CAL 2000 HUN.MVLSEL
OFFICE 2000 HUN.SEL LIC.
WINDOWS 98 HUNG.VVP SEL
DEM WIN98 HUN SEC ED/2001/SZDF DEMW98 SL
DEM MS-DOS 6.22 LIC + KÖNYV/2001/SZDF
DEM WINDOWS 98SECOND EDITION HUN
OFFICE XP WIN 32 HUN/SZOFVER LEGALIZÁL
WINDOWS 98
MICROSOFT OFFICE OPEN 15 GÉPRE
MS OFFICE XP PRO WIN32,HUNGARIAN MVL
OWN PORTAL SOFTWARE SZERVERVEZÉRLŐ
MINOLTA DI 25107 TIP.HASZNÁLT FÉNYMÁSOLÓ
MOTOROS FŰKASZA / HUSQVARNA 335 RX
FALIÚJSÁG ÉS PROSPEKTUS TARTÓ
CANON DM-XL2,1/3 INCH PROF DIGIT VIDEÓKAMERA
III. BÉLA - KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK
HP LASER JET P2014 NYOMTATÓ
MONITOR ACER-AL-1716-S
"A" ZSÚRKOCSI L 1599 A/HP MP3130 DIGIT PROJEKTOR
PROJEKTOR NEC MULTISYNC VT 660 K
EOPC SZERVER SZÁMÍTÓGÉP EURO ONE DESKTOP SERVER
HP SZERVER PROLIANT M.350 G4
LAPTOP HP NOTEBOOK HP NX5000
LG LV-4981 VHS VIDEOMAGNÓ "A" ZSÚRKOCSI
MIKROSUND MA250 KEVERŐ-ERŐSÍTŐ
JBL CONTROL1 PROFESZIONALIS HANGFAL
SHURE PG-48-XLR MIKROFON 4,5M KÁBEL
MOBIL TÁROLÓKOCSI
LAPTOP DU 305 AP 4X500 ENTRINO 1,464Z15" TFT/XGA
IRATTARTÓ SZEKRÉNY
IRATTARTÓ SZEKRÉNY
SZÁMÍTÓGÉP ASZTAL
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ÍRÓASZTAL
SZÉK
P-RICOH 110 FAX
TENISZLABDA ADOGATÓ GÉP
KOMBINÁLT KONDIGÉP ARNOLD
Skenner A3 Must Scan Express A3 USB 2400 Pro
AMD konfiguráció számitógép
AMD konfiguráció számitógép
AMD konfiguráció számitógép
AMD konfiguráció számitógép
AMD konfiguráció számitógép
Mélynyomó (linó) prés ún. Gutenberg
Műhelyasztal 740-995 mm, állítható magasságú horganyzott lemezzel borított, 54 mm zártszelvény-váz
Polcos állvány horganyzott állítható szintmagasságú
Papírvágó IDEAL 1080
Négylábú műhelyszék 20 db
Kézi henger 120 mm-es dróthúzó
ALUMINIUM KÉPKERET 50*70 CM-ES
Samsung LCD 40 colors tv
Fujifilm finepix fényképezőgép S3200
Talnes corona 3 lábú műtermi állvány
BALMA -ABAC/31 W 476l/min kompresszor
Homokfuvó szekrény
Karcher NT 362 ECO nedve-száraz porszívó
A+K STARFLEX 13412 VETÍTŐVÁSZON
MIKROFON
ERŐFEJLESZTŐ GÉP TARTOZÉKOKKAL
NOVOMAT AUTOMATA DIAVETÍTŐ
VILLANYZSÁMOLY NF1001/B

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
20
1
50
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1

Informatikai, multifunkciós eszközök:
Eszköz megnevezése
SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG UPS KIN 1000 HP
SZÁMÍTÓGÉP PENTIUM III.
KOMPL.SZÁMÍTÓGÉP HPQ PC DX 7400 MT
NYOMTATÓ EPSON LX-1170
PROJEKTOR EPSON EMP X3 LUMEN2000,KONTR.400:1,XGA
INTEL PENTIUM 4 SZÁMÍTÓGÉP
LAPTOP ACER ASPIRE 3661 WLMI,CELM-1,5HZ WXP HOME
INTERAKTÍV TÁBLA SMART BOARD 680
SONY PROJEKTOR VPLESS TIP
SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ INTEL P-4 CORE-DUO
MONITOR 17 LG 1752S
MONITOR 17 col LG 1752S
P-4 SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ
COMPAQ LAPTOP
LÉZER PRINTER+AVISION FÉNYMÁSOLÓ OKI5100
EPSON PROJEKTOR EMP-X3 EEB TÍP.
IMAC SZÁMÍTÓGÉP 2,4GHZ, 1GB 667 DDR2,SDRAM,2X512
IMAC SZÁMÍTÓGÉP 2,4 GHZ,1GB 667 DDR2,SDRAM,2X512
CANON NYOMTATÓ PIXMA IX 4000
CANON SCANNER CS 8600F
PROJEKTOR ACER PD 523
SZERVER INTEL P-4/SAMSUNG 3BG-SRV00
SZÁMÍTÓGÉP APPLE IMAC
COMPAQ LAPTOP
SWITCH DES 1024 RT D-LINK
INTERAKTÍV TÁBLA SMAT OARD 580 EDU
HP LASER JET P2014 NYOMTATÓ
MONITOR ACER-AL-1716-S
"A" ZSÚRKOCSI L 1599 A/HP MP3130 DIGIT PROJEKTOR
PROJEKTOR NEC MULTISYNC VT 660 K
EOPC SZERVER SZÁMÍTÓGÉP EURO ONE DESKTOP SERVER
HP SZERVER PROLIANT M.350 G4
LAPTOP HP NOTEBOOK HP NX5000
LG LV-4981 VHS VIDEOMAGNÓ "A" ZSÚRKOCSI
MIKROSUND MA250 KEVERŐ-ERŐSÍTŐ
JBL CONTROL1 PROFESZIONALIS HANGFAL
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SHURE PG-48-XLR MIKROFON 4,5M KÁBEL
MOBIL TÁROLÓKOCSI
LAPTOP DU 305 AP 4X500 ENTRINO 1,464Z15" TFT/XGA
A+K STARFLEX 13412 VETÍTŐVÁSZON

2
1
1
1

Kis értékű tárgyi eszközök lista szerint
Megnevezés

Darabszám

Cordal hangfal kábel ,CLS-225, 2X 2,5 // 28 méter

1

nukleáris nyom.készlet

1

FELÍRATOZÓ GÉP

1

TÁPEGYSÉG

1

ELEKTRÓVARIA 1

1

ELEKTROVARIA 2

1

WOLTAX MÉRŐMŰSZER

12

KOLVE FÉLE ELEKTROSZKÓP

2

HŐTÁROLÓ TERMOSZ

10

KÉSZLET SZÍNSPEKTUM

1

GROOKES CSŐ

1

KONDENZÁTOR

2

KISÜLÉS SOROZAT

2

BOMLÓ ÁRAMÁTALAKÍTÓ / vízbontó /

1

LYUKSORRAL ELLÁTOTT FÉM

1

GALILEI LEJTŐ

1

ÁLLÍTHATÓ INGAÁLLVÁNY

1

METRONOM

1

CENTRIFUGÁL GÉP

1

HÁRMAS CSIGA

2

MIKOLA CSŐ

4

RELTON FÉLE VIZTURBINA

1

MECHANIKAI TAN.KÉSKÉSZLET / alkatrészenként

2

TORICELLI CSŐ

1

HIDRAULIKUS SAJTÓ

1

MAGDEBURGI FÉLGÖMB

1

HANGVILLA PÁR

1

HANGVILLAPÁR REZONENCIA SZEKRÉNNYEL

1

PONTFÉNY LÁMPA

7

FORGÓTÜKÖR 8 OLDALÚ

1

lencse készlet

1

fényhullám hosszmérő

2

prizma asztalka

1

optikai pad

1

optikai rács

1

Braun féle elektronmérő

1

szétszedhető menetes tekercs

1

WUEATSTONE híd

1

WUEATSTONE híd

1

röntgencső

1

iskolai dugaszoló / ellenállás szekrény /

1

toló ellenállás

2

potencia méter

2

Új féle rázógép

1

B-10. frekvencia count

1
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funkción generátor

1

demonstrációs mérleg

1

Vandegráf generátor

1

forgózsámoly

1

2 ütemű OTTÓ motor modell

1

gőzgép modell

1

szívattyú

1

hullám modell golyós

1

hullám kád

1

mechanikus metronom, 40-208

1

BRAUN -féle elektrométer

2

iskolai váltóárammérő

1

tanulói mérőműszer

4

tápegység

1

V / A mérő

1

V / A mérő egyenáram

2

V / A mérő váltóáram

1

magnetométer

2

emeltyűs pirométer

1

súlysorozat

2

digitális stopper óra

1

stopper óra

6

V / A mérő- demonst.egyen és váltóáramú galvanóméter

2

Ruhmkorr-féle szikrainduktor /elektr.szabályozható

1

GENIUS optikai egér

24

félíves rajzasztal

1

Bejárati szőnyeg

3

3-as ÜVEGES VITRINES SZEKRÉNY

1

FARÁCSOS HIRDETŐTÁBLA / NAGY /

1

TŰZCSAP SZEKRÉNY /ÜVEGES,HOSSZÚKÁS/ TŰZOLTÓTÖMLŐ

1

KERÁMIA BETÉTES ÜLŐKE, /művészek által készített /

7

L - ALAKÚ FÁBÓL KÉSZÜLT PAD / ÚJ PIROS /

2

TÉGLALAP ALAKÚ FA-ASZTAL / ÚJ PIROS /

2

NYLON FÜGGÖNY / új / + KARNIS

1

POROLTÓ

1

FÁBÓL KÉSZÜLT VIRÁGLÁDA / új, piros /

1

SZEMETES

1

KÉK HUZATOS SZÉK

1

Régi kicsi tanári asztal

1

HASZNÁLT ELEMGYŰJTŐ

1

POROLTÓ

1

VITRINES SZEKRÉNY / alsó+felső egyben /

1

NYLON FÜGGÖNY + KARNIS

1

VILÁGOS BARNA KISASZTAL

1

SZEMETES MŰANY.

1

FENYŐ FOLYÓSÓI PAD

3

POROLTÓ

1

SZEMETES

2

KEREK TÜKÖR

1

ÚJ BARNA ÍRÓASZTAL

1

KÉK SZÍNŰ KÁRPITOZOTT SZÉK FA TÁMLÁVAL

2

FORGÓSZÉK KÉK SZÍNŰ / 1 karfás, 1 sima /

2
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RÉGI HOSSZÚKÁS DOHÁNYZÓ ASZTAL

1

TELEFON

1

KERETEZETT FALI KÉPEK

3

FEHÉR NYLON FÜGGÖNY

1

BARNA SÖTÉTÍTŐ FÜGGÖNY

2

NAGY ALAKÚ PARAFA TÁBLA

1

ASZTALI VENTILÁTOR

1

SAMSUNG SCX-4200,MULTIFUNKC.FÉNYMÁS. KÉSZ.

1

PANASONIC FAX-TELEFON

1

KICSI PARAFA TÁBLA

1

Digitális hőmérő

1

SAMSUNG M 3510 FEKETE MOBILTELEFON

1

KICSI PARAFA TÁBLA

1

PARAFA TÁBLA / 1 nagy, 2 kicsi /

3

OVÁLIS TÜKÖR

1

TELEFON

1

VIRÁGTARTÓ ÁLLVÁNY BARNA

1

ÚJSÁGTARTÓ ÁLLVÁNY BARNA

1

FIÓKOS ASZTAL BARNA

1

BARNA HOKEDLI

1

CÉRNAFÜGGÖNY

1

ZÖLD DRAPÉRIA

2

SZÜRKE SZÉK / Tesco /

1

SZEMETES KOSÁR

2

SIEMENS TELEFON

1

CAPUCCINÓS KÉSZLET

1

TELEFON ALKÖZPONT

2

OLYMPIA ÍRATMEGSEMMÍSÍTŐ

1

LAMINÁLÓ GÉP DUO 1200 S

1

HŐKÖTŐ GÉP / UNI BIND /

1

Női táska postázáshoz

1

LINEA-TECH EXTRA FORGÓSZÉK

1

2 polcos fali polc

2

NAGY PARAFA TÁBLA

1

ZÖLD FORGÓSZÉK

1

SZEMETES

1

TELEFON

1

TÁRGYALÓ ASZTAL / BARNA OVÁLIS ALAKÚ /

1

KÁRPITOZOTT SZÉK ZÖLD

6

FÜGGÖNY + KARNIS

1

Nagy páncélszekrény

1

SAMSUNG M 3510 FEKETE MOBILTELEFON

1

SAMSUNG M 3510 FEKETE MOBILTELEFON

1

Tonett fogas

1

SZÁMÍTÓGÉP ASZTAL

1

ÚJ SZÉK DRAPP SZÍNŰ

2

TELEFON

2

CÉRNAFÜGGÖNY

1

3 AJTÓS SÖTÉTBARNA SZEKRÉNY

1

PIROS SZÍNŰ KAROS ÁLLÓLÁMPA

1

SZEMETES

1

2 POLCOS FALI POLC

2

101

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai Program
2014
BILLENŐS SZEMETES

1

Zászlótartó

1

Samsung hálózati töltő VPD/03

1

KARFÁS FORGÓSZÉK TORINO ERGO

1

Drapp színű új szék

2

Nagyméretű világos íróasztal

2

Szék

1

SZEMETES, PEDÁLOS

1

OVÁLIS TÜKÖR

1

FA KULCSTARTÓ / 1 régi, 1 új /

2

ZÖLD TÁBLA / négyzet a. /

1

KIS DOHÁNYZÓ ASZTAL / téglalap alakú /

1

ÍRÁSVETÍTŐ /

2

TELEFON

1

VILÁGOSZÖLD TANÁRI ASZTAL

6

ÚJ ÍRÓASZTAL /Műv.tanáriból /

6

ZANUSSI - LEHEL HŰTŐ

1

SAMSUNG MICRÓ

1

VILÁGOS BARNA RÉGI PAD

1

KÁRPITOZOTT KANAPÉ

1

FALÉCES HIRDETŐTÁBLA / kicsi-nagy /

2

VILÁGOSZÖLD SZ.ANYAGGAL BORITOTT NAGY NIKECELL HIRDETŐTÁBLA

1

ÚJRA KÁRPITOZOTT SZÉK

17

FALIÓRA

1

HAJDÚ VÍZMELEGÍTŐ / kicsi /

1

BÚTOROK / 2 db komód, 2 db szekrény, 3 db polc

7

KÁRPITOZOTT SZÉK, kék-szürke

5

LG- MAGNÓ, 2 KAZETTÁS-RÁDIÓS-CD /kék /

1

GRUNDIG MAGNÓ /kazettás, nem számlálós /

1

PANASONIC KAZETTÁS MAGNÓK / számlálósak /

3

MILLENNIUM MAGNÓ, CD-KAZETTA-MP3

1

DIA VETÍTŐ NOVOMAT 5515 AF

1

TÁBLAKÖRZŐ

1

Tanáriba függöny

3

CD-S RÁDIÓ-MAGNÓ

2

TRENALINE fehér tábla

1

Poroltó 12 kg-os

1

Téglalap alakú új dobogó 3 m-es

1

Kocka alakú zöld tábla

4

Hosszú asztal lemez tetejű, demonstrációs

1

Hosszú barna pad

4

Pad

8

Gurulós kicsi fehér szinű pad

1

Barna sötétítő függöny,narancssárga színűre cserélve

8

2 db kép / ÍRINYÍ JÁNOS, JOHN DALTON /

2

5 db vitrines szekrény / alsó+felső /

5

Falióra

1

gázpalack

2

írásvetítő LECH tip. lengyel gyártm.

1

fadoboz

1

hitelesített mérleg/analalitikai

4

szárító szekrény, KBC, G16/250, ZALIMP

1
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üvegtál, / exszikkátor

1

táramérleg

2

2 db patika mérleg / selejtes, disz-dekoráció

2

villanyrezsó

1

áramátalakító MT. 83

1

földgázégő

1

homlokvédős arcvédő

1

molekula modell készlet pálcika

8

kristályszerkezetű modell

7

molekula modell fából

4

molekula modell műanyagból

3

merűlő forraló

1

PH mérő

4

aerométer

5

KIPP. készülék

1

mágneses keverő készülék

1

védőszemüveg

1

analitikai súly sorozat

2

molekula készlet / KALOTTA /

1

tára súly sorozat

3

tára mérleg 200 gr.

1

Hoffmann féle vízbontó

2

tára mérleg

1

hajszárító

1

víz analizáló VISOCOLOR tesztkészlet

1

Bücher tölcsér 45 mm-es

5

osztott pipetta B. 50 / 0,2 ml

2

mérőhenger B. 50ml

12

kémcsőmosó kefe 16 mm-es

10

Erlen Meyer lombik /szűk nyakkal/

2

szívópalack üveg olivával

4

légszívattyú

1

kristályszerkezetű lapköz fémrács

1

nátrium- klorid rács

1

gyémánt rács

1

bunsenégő prop.but.gázhoz

1

Régi tanári asztal

1

Tanári szék

1

Szemetes

1

Nylon függöny

1

Barna drapéria

2

Hosszú előkészítő asztal

1

Lemezes mozgatható tartó

2

4 fiókból összeállított tartó lelakatolt

1

Aluminium létra

1

3 as faliszekrény keskeny barna

1

Fali polc

2

Fali tabló / fizika története /

1

BAROMÉTERES ÓRA / MERION tip. /

1

Kicsi faláda / homok van benne /

1

Szemetes

1

Porraloltó 6 kg-os

1
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Téglalap alakú zöld tábla

2

Kocka alakú zöld tábla

1

Hosszú sötétbarna laborasztal / 12 db nyítható ajtóval

4

Régi barna tanári asztal

1

Kör szék

14

Új tanulószék / szakképz. /

1

Barna drapéria

4

Zöld sötétítő függöny

4

Szemetes kosár

1

Új dobogó 3 db, / + 1 db kicsi

4

Hangszóró

1

Szürke-vázas szám.gépes szék / ÚJ

24

Hosszú fali fogas

1

Dupla kis polc

1

Projektor tartó állvány

1

BARNA FOTEL

1

függöny 2 db, karnis 2 db

4

Poroltó készülék

1

Fogas

1

Szemetes

1

Új pad

1

Vitrines könyves szekrény /alsó-felső /

1

Régi szék

1

Forgó szék / szakképz.vásár./

1

Újságos szekrény

1

Könyvespolc magas vasvázas

10

Magas favázas könyvespolc

3

Alacsony vasvázas könyvespolc

4

Új barna pad

3

OLAJRADIÁTOR

1

ZÖLD KÁRPITOZOTT SZÉK

4

PIROS KÁRPITOZOTT SZÉK

3

KERET NÉLKÜLI SZÖGLETES TÜKÖR

1

GEOLÓGIAI GYŰJT. / ÁSVÁNYI KŐZETEK /

1

ISKOLAI MIKRÓSZKÓP

3

JAPÁN MIKRÓSZKÓP

2

MIKRÓSZKÓP / FADOBOZOS, NAGY /

1

EMBERI BŐR MODELL

1

SERTÉSKOPONYA

1

EMBERI TORZÓ

1

AGY MODELL

2

EMBER BELSŐ SZERVEI / fali tábla /

1

EMBERI CSONTVÁZ / fali tábla /

1

DANKA SIRÁLY /kitömött állat /

1

BÚBOS VÖCSÖK / kitömött állat /

1

VETÉSI VARJÚ / kitömött állat /

1

HÁZI VERÉB / kitömött állat /

1

TŐKÉS RÉCE / kitömött állat /

1

SZÜRKE GÉM / kitömött állat /

1

EGERÉSZ ÖLYV / kitömött állat /

1

VADMACSKA /kitömött állat /

1

GALAMB BELSŐ SZERVEI/folyad.készitm./

1
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BÉKA BELSŐ SZERVEI / foly.készítm. /

1

PATKÁNY BELSŐ SZERVEI / foly.készítm. /

1

ÉTI CSIGA / foly.készitm. /

1

BEMUTATÓ TABLÓ ÜVEGEZETT /KÖZEPES /

11

BEMUTATÓ TABLÓ ÜVEGEZETT / nagy /

11

BEMUTATÓ TABLÓ ÜVEGEZETT / KICSI /

3

GERINCESEK LÉGZŐSZERVEI / foly.készitm. /

1

BIBE HOSSZMETSZET MODELL

1

ORVOSI PIÓCA / foly.készitm. /

1

GERINCESEK AGYA / foly. készitm. /

1

GERINCESEK SZÍVE / foly.készitm. /

1

KAGYLÓ / foly.készitm. /

1

NÖVÉNYI SEJT MODELL

1

LEVÉL KERESZTMETSZET

1

EGYSZIKŰ SZÁR KERESZTMETSZET MODELL

1

KÉTSZIKŰ SZÁR KERESZTMETSZET MODELL

1

GYÖKÉRHOSSZ-METSZET MODELL

1

VESE HOSSZMETSZET MODELL

1

FOGTIPUSOK

1

BONCKÉSZLET 11 db-os, MŰA.TÁR.DOBOZBAN

2

TÁJOLÓ FÉMHÁZBAN, átmérő 50 mm

1

IRÁNYTŰ MŰANY.HÁZBAN,átmérő 40 mm

5

EURÓPAI NÉPVÁNDORLÁS 375-568-ig

1

EURÓPA NAGY KÁROLY IDEJÉN

1

EURÓPA XII-XIII sz.

1

EURÓPA XVI.sz. VÉGÉN

1

EURÓPA GAZDASÁGA A XVIII.sz.VÉGÉN

1

EURÓPA XIX.sz.MÁSODIK FELÉBEN

1

EURÓPA FORRADALMI MOZGALMAI 1815-1849

1

EURÓPA GAZDASÁGA A XIX.sz. VÉGÉN

1

EURÓPA AZ I.VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN

2

EURÓPA A II.VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN

1

A II.VILÁGHÁBORÚ

1

AZ ÁLLAM SZOCIALISTA RENDSZER FELBOMLÁSA, KÖZÉP ÉS KELET EURÓPÁBAN

1

EURÓPA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

1

AZ EMBERISÉG AZ ŐSKORBAN i.e.4000-ig

2

BIBLIAI ORSZÁGOK

1

AZ ÓKORI KELET /angol /

1

AZ ÓKORI KELET kr.e. 3-1 évezredben

1

AZ ÓKORI HELLÁSZ

1

A RÓMAI BIRODALOM

1

A RÓMAI BIRODALOM GAZDASÁGA ÉS KULTÚRÁJA Stiefel /

1

A NORMANNOK ÚTJA ÉSZAK-AMERIKÁBA A 9-11.sz.

1

FÖLD NÉPEI A 14-15.sz.-ban

3

A FÖLD NÉPEI A 16-18.sz.-ban

1

GYARMATI RENDSZER 1830

1

A GYARMATI RENDSZER FELBOMLÁSA 1917-1975

1

HONFOGLALÁS ÉS LETELEPEDÉS

1

M.ORSZÁG A FEUDALIZMUS KIALAKULÁSA IDEJÉN

1

FEUDÁLIS M.ORSZÁG A XIII.sz.KÖZEPÉTŐL A XV.sz.ELEJÉIG

1

FEUDÁLIS MAGYARORSZÁG XIII-XV.sz.ELEJÉIG

1

MAGYARORSZÁG AZ ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYOK IDEJÉN

1
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MAGYARORSZÁG GAZDASÁGA ÉS KULTÚRÁJA 1301-1526 KÖZÖTT

1

FEUDÁLIS MAGYARORSZÁG A XV.században

1

M.ORSZÁG A HUNYADIAK ÉS A JAGELLÓK IDEJÉN

1

M.ORSZÁG 1526-1606 KÖZÖTT

1

M.ORSZÁG A XVII.SZÁZADBAN

2

M.ORSZÁG A XVIII.SZÁZADBAN

2

AZ 1848-as FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

1

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA GAZDASÁGA ÉS KULTURÁLIS FEJLŐDÉSE

1

OSZTRÁK -MAGYAR MONARCHIA 1914

1

A TRIANONI BÉKE KÖVETKEZMÉNYEI

1

MAGYARORSZÁG 1939 ÉS 1945 KÖZÖTT

1

A MAGYAR ÁLLAMCÍMER TÖRTÉNETE

1

ÁTTEKINTHETŐ ÁBRA SZENT ISTVÁNTÓL- GÖNCZ ÁRPÁDIG

1

ÁZSIA ÉSZAKI RÉSZE

1

VOLT SZOVJETUNIÓ ÉS MONGÓLIA

1

ÁZSIA

2

USA

1

USA GAZDASÁGA

1

KELET-NÉMETORSZÁG,CSEHORSZÁG,SZLOVÁKIA,LENGYELORSZÁG

1

DUNA MENTI ORSZÁGOK

1

AUSZTRÁLIA

1

A FÖLD MEZŐGAZDASÁGI ÖVEI/LANDSCHAFTSGÜRTEL DER ERDE /

1

A FÖLD CSAPADÉK TÉRKÉPE,ÉGHAJL.DIAGR.

1

A FÖLD DOMBORZATA / VAKTÉRKÉPES IS /

1

A FÖLD ÉGHAJLATA,A FÖLD TERMÉSZETES NÖVÉNYZETE /KÉT OLDALAS TÉRKÉP

1

A FÖLD ORSZÁGAI /VAKTÉRKÉPES IS /

1

EURÓPA ORSZÁGAI / VAKTÉRKÉPES IS /

1

BRIT-SZIGETEK

1

ÉSZAK-EURÓPA

1

KÖZÉP-EURÓPA DOMBORZATA

1

DÉL-KELET- EURÓPA

1

KELET-EURÓPA

1

ITÁLIA

1

DÉL-EURÓPA

1

AZ EU KIALAKULÁSA,SZERVEI,INTÉZMÉNYE,GAZDASÁGI FEJLETTSÉGE

1

M.ORSZ.NÖVÉNYZETE, SZÉL ÉS CSAPADÉK VISZONYAI / közig.telep. /

1

M.ORSZÁG GAZDASÁGA

1

M.ORSZÁG DOMBORZATA ÉS VÍZEI / vaktérkép is /

1

KÁRPÁT-MEDENCE DOMBORZATA ÉS VÍZEI / vaktérkép is /

1

AFRIKA

1

NÉMETORSZÁG

1

ÉSZAK-AMERIKA

1

KÖZÉP ÉS DÉL-AMERIKA

1

ÍRÁNYOK, TÁVOLSÁGOK ÉS MAGASSÁGOK

1

M.ORSZÁG TÖRTÉNELMI CÍMEREKKEL DISZITETT TÉRKÉPE

1

VILÁGHÁBORÚ EURÓPA ÉS ÉSZAK AFRIKÁBAN 1939.09.01-1942.11.18

1

SLD-007-1 TÖRTÉNELMI TÉRKÉPTÁR I.

1

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPTÁR II. / SLD-008-1 /

1

CD TÖRTÉNELMI VAKTÉRKÉP

1

PARAFA TÁBLA 60 x 90

1

ÍRÁSVETÍTŐ BIOFIZ.

1

TALAJGYŰJTEMÉNY

1
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FATARTÓS ÁSVÁNY ÉS KÖZETGYŰJTEMÉNY

2

MŰANYAG TARTÓS ÁSVÁNY ÉS KŐZETGYŰJTEMÉNY ÉS MEGHATÁROZÓ

9

európa a 18. sz.-ban

1

TANÁRI ASZTAL / kicsi,régi /

1

ÚJ ASZTAL / tárgyalóasztal /

1

ZÖLD PAD / régi /

1

PIROS MŰBŐR SZÉK

1

VITRINES SZEKRÉNY

2

BARNA DRAPÉRIA

2

SZINES ELHÚZHATÓ FÜGGÖNY /térképeknél 2 db-ból van l van

1

NAGY FÖLDGÖMB / régi /

1

KETTŐS ALUM.LÉTRA

1

FEHÉR ASZTALI LÁMPA

1

TÉRKÉPTARTÓ FALI RENDSZER / 2 db fa,+1db csőből /

3

SZÁMITÓGÉP ASZTAL

1

piros műbőr szék

1

TEREMFUTBALL

1

Röplabda

13

UGRÓDOMB / nagy szőnyeg /

1

KORLÁT

1

TENISZHÁLÓ

2

MAGASUGRÓ MÉRCE

1

MÁSZÓKÖTÉL

2

MÁSZÓRUD

1

MAGASUGRÓ LÉC

1

MEDICIN LABDA

5

UGRÓSZŐNYEG 2x1,20x5 cm vastag

2

TALAJSZŐNYEG 2 x 1 x 10 /piros-kék /

2

KORLÁT KOCSI

1

ÖLTŐZŐ PAD

10

TORNAPAD 4 m-es

4

TORNAPAD 4 m-es

1

RUGÓS DOBBANTÓ / LAMPART /

1

SVÉDSZEKRÉNY 5 részes

1

STOPPER ÓRA

1

SZORÍTÓ GYŰRŰ

4

SÚLYZÓ TARTÓ ÁLLVÁNY

1

KÉZI SÚLYZÓ

10

Kosárlabda

3

MEZ-GARNITÚRA

12

LÉPCSŐ-GÉP

1

SZŐNYEG GYÓGYTESTNEVELÉSHEZ

3

SOFT GYM LABDA

3

SZALLAG SZETT

5

SÚLYZÓRÚD

1

ALAPGÉP DOMYOS

1

FUTTBAL LABDA

1

SZIVACSOS HABLABDA

1

RÖPLABDA

8

VAS SÚLYGOLYÓ 3-5 KG

8

MEDICIN LABDA PVC / 3 KG.

2

MEDICIN LABDA PVC / 4 KG

2
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MEDICIN LABDA PVC 5 KG

4

PUMPA

1

KÉZI SÚLYZÓ 2 KG

18

RÖPLABDA HÁLÓ

1

KÉZI SÚLYZÓ 3 KG

12

KOSÁRLABDA

5

TEREMFOTBALL

1

TORNASZŐNYEG 200x140x10cm / spec. csúsz.

2

KÉZILABDAHÁLÓ

1

KÉZILABDA KAPU

1

TORNAGERENDA

1

SÖTÉTBARNA ZSÁMOLY

3

OVÁLIS TÜKÖR

1

SZEMETES

1

RÉGI FEHÉR TANÁRI ASZTAL

1

TANÁRI SZÉK PIROS MINTÁS

1

ZÖLD KANAPÉ

1

VITRINES LEMEZ SZEKRÉNY

1

BARNA ASZTALI LÁMPA

1

ÁLLÓ FOGAS

1

MENTŐLÁDA

1

RÉGI ASZTAL

1

STOPPERÓRA

1

KÉZI SÚLYZÓ

4

MEZ GARNITÚRA

2

LABDA

1

Kosaras felső mez

7

Kosaras sapka

1

Kézilabda kapu fából / háló nélkül /

1

Kézilabda

9

Teniszütő

8

Teniszlabda

40

MÁSZÓKÖTÉL

3

OLAJRADIÁTOR

1

TÜKÖR

2

FA SZEMETES

2

ZÖLD FOTEL

1

VAJ SZÍNŰ SZEKRÉNY / alacsony, széles /

2

HOKEDLI

3

FEHÉR ASZTAL

1

FEHÉR TÁMLÁS FASZÉK

4

SÁRGA RAJZSZÉK

1

NAGY VITRINES SZEKRÉNY

2

KARFÁS KÁRPITOS SZÉK

2

TALPAS RÉGI FESTŐÁLLVÁNY

3

VAS ÁTLÁTSZÓ KOCKA

1

MŰANYAG KOPONYA

1

KESKENY PARAVÁN

12

KERINGETŐ SZIVATTYÚ

1

NAGY PARAVÁN

2

RAJZBAK / kicsi, régi /

14

RAJZBAK / kicsi, új /

10
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RAJZBAK / nagy /

11

FESTŐÁLLVÁNY TALPAS MŰTERMI

2

FISKARS OLLÓ

1

ÚJ REFLEKTOR /HALOGÉN /

2

HERMÉSZ FEJ,CÉZÁR FEJ,MILÁNÓI VÉNUSZ

3

HENGER 500 X 1000 mm

1

HENGER 800 X 500 mm

1

HÍDELEM /modell

1

GÚLA /modell

1

NÉGYZETES OSZLOP/modell

1

KOCKA /modell

2

TÉGLATEST / modell

4

6 LAP HASÁB /modell

1

NÉGYZETES OSZLOP / modell

3

NAGYKOCKA / modell

1

CSILLAGKOCKA / modell

1

NÉGYZETES OSZLOP ÁTLÁTSZÓ / modell

1

FÉLÍVES ASZTAL

2

HENGER ÁLLVÁNYON

1

HENGERGYŰRŰ

1

MOSOGATÓ / bal oldalt /

1

Tábori festőállvány

14

HŐSUGÁRZÓ ÁLLÓ 200 W-os

1

RAJZBAK

8

Műtermi tükör bútorlapra felszerelve

1

hokedli

2

ZÖLD FOTEL

1

REFLEKTOR 1000W

1

fabetétes asztal vaskeretben

6

Tanári asztal

1

Piros műbőr szék

10

Munkapad

1

Szemetes

1

Gömbölyű tükör

1

Gérvágó

1

Satu

1

Védőszeműveg

2

Csiszológép DREMER-300 MULTI

1

Tűreszelő készlet

1

Reszelőnyél

6

Lemezolló - BÉTA tip.

1

Kalapács 300 gr.

1

Műanyag rekesz

5

Elektronikai kombinát fogó

2

Elektronikai hajlító fogó

1

ELEKTRONIKAI OLDALCSÍPŐ FOGÓ

5

Elektromos haj.telefonfogó

2

Tőke 4 féle

1

Kalapács 200 gr. / PEDDINGHAUS /

1

Kímélő kalapács/ szabv. 35 mm

1

Collstok

1

Hosszú fa vonalzó

1
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Kovácsolt vakolat kaparó készlet 9 x 13 mm-es

13

Kovácsolt, vakolat kaparó készlet 6x8mm-es

13

Kovácsolt,vakolat kaparó készlet 20x20mm-es íves fekete

5

Kovácsolt vakolat kaparó készlet 22x17mm, fogazott

10

Kovácsolt, vakolat kaparó készlet 32 x 21 mm

10

Kovácsolt vakolat kaparó készlet / 26 kanál

3

Kovácsolt,vakolat kaparó készlet 14 x 8mm

5

Kovácsolt vakolat kaparó készlet, 18 -as kés

6

Kovácsolt, vakolatkaparó készlet 9 -es kés

5

Kovácsolt, vakolat kaparó készlet 8x6 mm-es

10

Spakli

5

Tűzőgép

1

Hosszú polc / ajtó nélküli /

1

Képakasztó rövid

22

Képakasztó hosszú

28

MICRO FUSING BOX

1

ÜVEGVÁGÓ / TOYO TC1P RAINBOW

1

GORENJE MICRO

1

50 CM-ES DERÉKSZÖG

1

GLETTVAS 300- AS

1

GLETTVAS 250-ES

1

Védőszeműveg

1

Thonett szék

1

Átvilágitó tábla

1

Videó magnó - CRISTAL 26

1

Projektor - SONY

1

Írólapos szék

35

CANON fénykép.géphez, 1GB , SD kártya

1

Kapcsós képtartó 21 x 3

12

Kapcsós képtartó 40 x 5

5

3 lapos konzolos polc

1

Szemetes

1

Fekete sötétítő függöny

6

Tábla tartó asztal fából

1

Félíves rajzasztal

1

Szent Benedek festmény

1

Félíves rajzasztal

6

Rézkarcnyomó gép

1

Félíves asztal

3

Félíves asztal

11

ALUM.FOTÓKERET 50 X 70 cm

5

ALUM.FOTÓKERET 50 X 70 cm

2

ALUM.FOTÓKERET 50 X 70 cm

3

FOGÓ

5

Fehér terítő 230 cm x 150 cm

10

Spakli 50-es

2

ETA rezsó 2 lapos

1

Laposreszelő

3

Gumikalapács

1

Kombinált fogó

3

KALAPÁCS

2

KALAPÁCS

1
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gumihenger

2

OLLÓ

2

polc grafikába

1

LAPOS RESZELŐ

3

Íves műszaki rajzasztal

14

Fél íves asztal

3

Vaslábon álló fa tetejű asztal /könyvtári új /

6

Piros műbőr szék

5

Új tanári asztal / művészeti kicsi /

2

Szemetes

2

Poroltó

1

Vitrines szekrény

1

Zöld színű sötétítő függöny

3

Régi tanulói szék

19

Magyar címer

1

Szürke szék

2

Papírvágó premier görgős

1

Linóhenger 20 cm-es

1

Linóhenger 20 cm

1

Lomb fűrész

2

Spakli 50- es

1

3 DB FEHÉR TERÍTŐ + VARRÁS 235x150 cm / kiállításokra dekoranyag

3

Barna szinű sötétitő függöny

1

szürke szék

4

fél íves asztal

2

vas lábon álló fa tetejű asztal

1

kicsi zöld tábla / fali /

1

500 W-os TRACOM REFLEKTOR

1

Kiállító állvány

6

Kalapács 200 gr.

1

Harapofogó

1

Korongecset

1

Laposvéső

1

Ölesléc 2,5 m

1

Vonalzó

3

Gömbölyű rajzoló szék

4

Kétajtós zárható szekrény

2

Villanybojler

1

Műtermi festőállvány

2

Diavetítő gép

2

Fémvonalzó

1

Műtermi festőállvány

5

500 W-os állványos reflektor

1

HARAPÓFOGÓ

10

3 db-os OSB bemutató lap, zsanérral összefogatva

3

Sziloplaszt kinyomó

1

3 lábú festőállvány

12

Spakli

2

Spakli

3

Fém fotókeret üveglappal

5

Félíves asztal

6

Kétajtós szekrény

1
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Korongozó állvány

1

Függeszthető csontváz / stan /

1

3 részes emberi koponya / 3 db kivehető foggal

3

VEGYES MŰANYAG GYÜMÖLCSÖK

13

FAZÉK

2

SPAKLI 75-ös - 1 db, / SPAKLI 50-es - 3 db, / SPAKLI 125-ös 1 db

5

1 méteres VÍZMÉRTÉK

1

KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ FESTŐKÉSEK

3

Fényképezőgépbe sanyo akku

4

DEKOPÍRFŰRÉSZ

1

Védőszeműveg

1

Gipsztál PVC-ből

4

Tepsi szögletes 350x490x17mm / kemencéhez/

2

OLAJOS ÜVEGVÁGÓ

2

PURHAB PISZTOLY

1

SÖTÉTBARNA KISASZTAL / II. em.

1

FÉLÍVES RAJZASZTAL /leltár során igh. irodából /

1

RÖPLABDA ÁLLVÁNY

1

FÉM VÁZON ÁLLÓ BARNA ASZTAL

1

2 AJTÓS SZEKRÉNY

2

DOBOGÓ

2

Zöld tábla /téglalap alakú álló/

1

Zöld szemetes faláda tetővel

1

Vasipari munkaasztal

1

Poroltó készülék

1

Vastalicska

1

Permetező gép

1

VISILUX szemüveg

2

Munkavédelmi sisak

2

Párhuzam satu

1

Csavarhúzó készlet 3 db-os

1

Balta

1

Csillagkulcs készlet 4 db-os

1

Rezgőcsiszoló MAKITA BO 3700

1

Akkus fúrógép SKIL 2590

1

Csavar behajtó / BOSCH /

1

Csákány

1

Csákány nyél

1

Lapát

2

Csempevágó / TILE CUTTER /

1

Hegesztőtrafó / DECRA tip.

1

Elektróda csípesz

1

Testcsípesz

1

Hegesztőpajzs

1

Pillanatszorító

2

Franciakulcs

1

Laposvéső

1

Kalapács 60 dkg-os

1

Dekopírfűrész / EINHELL 500 E

1

Sarokcsiszoló / BOSCH 6VS7 115

1

Fúrógép /BOSCH GSB 22-2 RE

1

Nagy széles seprű

1
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Ásó

1

Állványos fúrógép / WALTER 2001/09

1

Fémipari talpas derékszög

1

Reszelő

5

Fémipari keretes fűrész

1

Kombinált fogó

1

Fáziskereső ceruza

1

Csillagcsavarhúzó

1

Tapétavágó kés

1

Áttétes csípőfogó

1

Fúró

10

Krovakészlet

1

Tanulószékek

45

Festett zöld pad

5

Laminált zöld pad

1

Dobogó, 1 db sima / 2 db énekkari

3

Nagy táblák

3

Kicsi táblák

5

Gázbojler 120 literes, QUADRIGA

2

Siesta gázkályha

1

Száraz nedves csiszoló / KINZÓ /

1

Lemezolló állvány és lemezvágó olló

1

Elemlámpa

1

Teleszkópos nyél

1

Műanyag hordó 140 literes

1

Fa létra 7 fokos

1

Hólapát

1

Seprű

1

Tapétavágó kés

1

Csőfogó 1, 1/2 colos

1

Csőfogó 1 colos

1

Fém hengeres hamu és szeméttároló

1

Hosszanti 275 mm hosszú csípőfogó

1

Műpadló vágókés + penge

1

Derékszög

1

Kék színű tárgyalószék

4

Műanyag tömlő búvár szivattyúhoz 1 colos / 30 méter

1

Mozgásérzékelős reflektor 150W-os

1

Külső bejárati kapura postaláda

1

Hosszabbító 5 m-es

1

ABC Porraloltó / PA 6 SB állandó nyomású

3

Fa gereblye

1

Fugázó kanál

1

Keverőszár

1

OLFA kés

1

Spakli 125-ös

1

MAKITA fúrógép 650 W-os

1

Csővázas udvari szürke hulladékgyűjtő

2

Vaslapát

1

Iskola neve felírat / Gimn.- Zeneisk.

2

Beton járdalap 40x40x6

8

Fültok

1
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Kábelcsupaszoló, + saruzó

1

Tűzzománc kemence + hőfokszabályzó

1

Nyeles lombseprű / Wágenhofferné

1

Ágvágó

1

Állófogas

1

Mentőláda

1

Teleszkópos ablakmosó

1

Ollós mop,kompl.huzattal,+3x1,5m-es teleszk.nyél,+pókhálózó kefe

1

Hangszoró

1

Vetítő vászon kisebb méretű , lehuzható

1

Régi szék

1

Vetítő vászon

1

Beépített zöld dupla tábla

1

Magas favázas könyvespolc

1

Kis tábla

1

MAKITA SAROKCSISZOLÓ

1

glettvas 250-es

1

Teddy nyél 25cm, rács 27x30,teddy hender /tricolor dundi/

1

Spakli 75-ös, 50-es

2

Nagy kőműves serpenyő

1

10 L-es horganyzott vödör

1

Korong ecset 8-as ovál alakú

1

kaparó és kaparó penge

1

Teniszpályához vízóra

1

FALC GYALU

1

Magyar és EU zászlók 3 db

3

Csapszegvágó

1

Gázégő

1

széles seprű

1

beton lap

6

4 m-es hosszabbító

1

BETON JÁRDALAP

14

MAKITA/PLM5121 TÍPUSÚ FŰNYÍRÓGÉP

1

TORK JUMBÓ adagoló kézi

1

Kerti szett / kaparó , kapácska /

1

Gyász zászló 100x150

1

Mini adagoló TORK S BOKSZ

3

Mini adagoló TORK T BOKSZ

4

TORK MEVON UNI

3

Gözölős vasaló gysz. SI-6300

1

Bejárati ajtóhoz lábtörlő

1

Hólapát műa.

1

SEPRŰ

1

Kapa

1

Szappanadagoló

2

HOSSZABBÍTÓ 6 méteres

2

SZAPPANADAGOLÓ

2

Kalapács 300 gr.-os

1

Linóhenger

1

Fémvonalzó

1

300 mm-es fareszelő / AJAX

1

Kalapács

2
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Kombinált fogó 18 mm-es

1

Oldalcsípőfogó

1

Olfa vágókés / DECOR-MC-45/2B

1

Hurkos 20 cm-es formázóeszköz

9

Csípőfogó

1

Kombináltfogó

1

Mintázó állvány

15

Rezsó

1

Fiskars olló

2

Szobrászgyűrű 20 cm-es

20

Formázó eszköz készlet 6 db/cs.

7

Fémvonalzó

1

Kalapács 800 gr.-os

1

Csiszolótuskó kicsi

2

MAKITA fúrógép

1

Kalapács

1

MINTÁZÓ ÁLLVÁNY

1

kombinált fogó

1

KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ-Fűrész

1

Vetítő és egy.eszk.-t tartó állvány

1

Reflektor 1000 W-os halogén lámpatest

1

256 MB. memória kártya fényk.gépbe

1

1000 W-os halogén lámpatest reflektor

1

Vénusz torzó

1

Opemus nagyító / MEOPTA /

1

Opemus nagyító 6 x 6 /MEOPTA /

1

Sötétkamra lámpa

4

Nagyító / DURST C.35 /

1

Nagyító Opematus / MEOPTA /

1

Fotócsípesz / műa.képcsípesz /

2

Fotós tál 22 x 28

3

Műa.tálca

4

Csavarhúzó 4 x 75-ös

1

Spakli

2

Állványos reflektor 500 W-os

1

Reszelő

1

Festékszóró

1

Reszelő

2

Lyukas ácsderékszög 1 m-es

1

Szitakeret 35 x 50 cm-es, fehér feszített szövettel

3

Fém ácsderékszög 70 cm-es

2

30 cm-es vágó és mérő fémvonalzó

1

4-es hosszabbító, 4,5 m-es vezetékkel

1

Gumi kalapács

1

200 mm-es lapos vasreszelő

3

100 x 120 belméretű szitakeret

1

65 x 76 szitakeret

1

MŰANYAGEDÉNY

1

Mag.nyomású mosóhoz 15 m-es tömlő

1

TŰZŐGÉP // Ipari profi

1

HQ TÖLTHETŐ ELEM 2700MA

4

Hosszabbító

1
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Triangulum

1

HEGEDŰTOK 1/4

1

Magyar nemzeti zászló

1

Hegedű tok 4/4

1

Szolfézs példatár /zöld,barokk /

1

Zenei készségfejlesztő 1.2 kötet

2

Hosszabbító 3 m-es

1

Sarló

1

Kosár

1

Fém létra

1

Függöny 1,55 m

1

Tükör 90x60-as

2

Bőgő / cseh /

1

Hegedű

37

Cselló 1/4-es

2

Csellóvonó

3

Cselló

6

Hegedű készlet / hegedű+vonó+tasak /

9

Harsona AMATI

1

Szárnykürt AMATI

2

Piston B KLINGELTAL

1

Brácsa

1

Cintányér

1

Mandolin

2

Gitár

1

Metronom

1

Digitális metronom

2

Triangalum

1

Ritmusfa

1

Furulya, szoprán AULOS

5

Furulya , tenor AULOS

1

Szolfézs CD

1

Alapismeretek tabló

3

Mikrofon állvány

3

Pianinó takaró

2

Zongora takaró

1

Csellótasak

3

Zongora szék

7

Hegedűtok

8

Kotta tartó

8

CD lemezsorozat

30

Hangszoró számítógéphez

6

Erősítő / VIDEOTON /

1

Hangfal

1

Magnetofon AIWA

1

Lemezjátszó / GSP 309, TESLA NZC

2

Porszívó / SAMSUNG /

1

Szemetes kuka

1

BEETHOVEN ZONGORA SZÉK

8

PEDÁLMAGASÍTÓ

1

KLARINÉT FÚVÓKA / VANDOREN B 40

2

KLARINÉT FÚVÓKA / 5 RV

2
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SZORÍTÓ + KUPAK / USA STANDARD /

4

1/4 VONÓ

2

1/2 VONÓ

2

3/4 VONÓ

3

4/4 VONÓ

3

1/4 TOK

1

1/2 TOK

3

3/4 TOK

4

1/2 VÁLLPÁRNA

6

3/4 VÁLLPÁRNA

2

4/4 VÁLLPÁRNA

2

KANYARFEJES FUVOLA

1

KULCS A MUZSIKÁHOZ - HANGLEMEZ SOROZAT -

14

RITMUS KÉSZLET RK-10 tip.

1

KOTTA ÁLLVÁNY

20

SZORDINÓ TŰ 586.000

2

DW 5510 KALAP

2

BACH TUBA FÚVÓKA

2

BACH HARSONA FÚVÓKA

1

BACH TENORKÜRT FÚVÓKA

3

BACH TROMBITA FÚVÓKA

4

TUBA FÚVÓKA TOK

2

HARSONA FÚVÓKA TOK

4

TUBA FÚVÓKA HUZAT

2

5 LÁBÚ FEKETE TROMBITA ÁLLVÁNY

5

TROMBITA JTR-408 L

1

Hegedű vonó, párna, álltartó

13

Vezeték nélküli csengő

1

FÉM VÁLLPÁRNA

4

VÁLLPÁRNA 4/4

4

VONÓ 1/4

2

VONÓ 3/4

2

HEGEDŰ TOK 1/4

1

HEGEDŰTOK 1/2

1

HEGEDŰTOK 3/4

1

HEGEDŰTOK 4/4

1

TROMBITA GYAKORLÓ FÚVOKA ADAPTER

1

K and M BARITONKÜRT ÁLLVÁNY

1

TROMBITAHUZAT

2

FA OBOANÁDTOK / 20 férőhely /

1

OBOANÁD DOBOZ 3 db-os / GEWA tip /

2

50 x 70 üveg

4

FEFÓ SZÁMÍTÓGÉPEK

7

SAMSUNG MONITOROK

8

HP LASER JET 1020 NYOMTATÓ

1

HP OFFICEJET 5610 NYOMTATÓ

1

Szürke-vázas szám.gépes asztal / ÚJ

12

Házimozi , hangfalszett E 1004/1005

1

Hangfal rendszer

1

AKAI ERŐSÍTŐ

1

Mikrofon

2

Shure SM 58 SE Mikrofon

2
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American Audio ECO MS -1 Mikrofonállvány 2,3 m

2

Stage Line TXS -100 vez.nélk.mikrofon szett 175Mhz

1

American Audió SPS- 1B hangfal állvány / fekete

1

FENYŐ FOLYÓSÓI PAD /II.em.

4

ÚJ MŰANYAG SZEMETES II.em.

1

KÉK-SZÜRKE KARFÁS SZÉK II.EM.

2

Laminált zöld pad

2

Nagy táblák

1

Kicsi táblák

1

Állófogas

3

Fehér tábla / lemez keretes, filces /

1

Kék anyagú nikecell tábla

1

Új tanári szék

8

Dobogó

23

Nagy tábla

6

Falióra

8

Kétajtós szekrény

2

Kicsi parafa tábla

3

Nagy parafa tábla

1

Fonott asztal

1

Hangszoró

8

Szemetes

8

Új barna pad

54

Laminált zöld pad

83

új szék

226

Régi szék

82

Zöld festett pad

2

Zöld függöny

12

Világos narancssárga függöny

24

Rozsda színű függöny

16

Állófogas

1

Régi barna tanári szék

1

Üveges szekrény alsó résszel

2

Nagy üveges biológia szekrény

2

Kétajtós szekrény / alsó-felső /

2

Faliújság/nagy léces/

1

Hosszú fogas, / fára téve /

1

Pianinó

1

Farácsos hirdetőtábla

2

Trendline tábla

1

Nagy hangfal / ének /

2

Kicsi hangfal / ének /

2

Zeneszerzők képe

5

Zeneszekrény

1

KODÁLY kép

1

TESLA lemezjátszó /ének/

1

CD-s magnó / musik-center, énekben /

1

LG tip. új magnók

4

3 m-es hosszabbító
4 db HOSSZABBÍTÓ TANÁRI ASZTALOKBA BETÉVEIII. BÉLA - EGYÉB GÉP, BERENDEZÉSE, FELSZERELÉS

8

MILAN tanulói szék, SENIOR 2sz. tanuló asztal,MILAN 2 szám.gép asztal

49
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Nimbusz tip. Infrás kézszárító / fehér /

3

Védőmaszk // rostély

1

Kézi csiszoló

2

Metszőolló ( YATO )

1

ÁGVÁGÓ OLLÓ

1

FEJSZE

1

Köműves kanál / inox-115x160x90

1

farácsos hirdető tábla

2

SZÉK / új /

41

EU ZÁSZLÓ

1

Nemzeti színű zászló 135*90 cm-es

1

NYLON FÜGGÖNY / 1 db ablak, 2 db ajtó

3

BARNA DRAPÉRIA ABLAKON

2

FARÁCSOS HIRDETŐTÁBLA

1

TELEFON

1

SZEMETES

1

3 méteres HOSSZABBÍTÓ

1

KULCS SZEKRÉNY, 550x380x140 mm,szürke

1

POSTALÁDA PORTA AJTÓRA FELSZERELVE

1

KICSI PARAFA TÁBLA

1

FALIKÉP / FESTMÉNY /

1

3 m-es hosszabbító

1

RÉGI ÍRÓASZTAL

1

GURULÓS SZÁMÍTÓGÉP ASZTAL

1

2-es POLC FÉM TARTÓVAL HOSSZÚ

1

KERÁMIA BETÉTES ÜLŐKE /műv.tanulók által készített /

1

SIEMENS TELEFON

1

PÁNCÉL SZEKRÉNY

1

HÁZILAG KÉSZÍTETT POLC

1

SZEMETES /fsz. + 1 db tornatermi folyóson új műany.

2

FENYŐ FOLYÓSÓI PAD /új /

2

BARNA FOTEL

6

Nylon függöny

4

Zöld kárpitozott szék

37

Téglalap alakú fémvázas könyvtári asztal

11

szétszedhető elektron

1

KICSI ASZTAL / RÉGI /

1

EU zászló kültéri / 100x150 cm /

1

Nemzeti színű zászló 100x150 cm

1

Falétra

1

Mikrofon

5

Mikrofon állvány

2

Zongora szék

1

Postaláda

1

Locsolótömlő 20 m-es

1

Kábeldob 25 m-es

3

TROMBITAHUZAT

2

TENOR KÜRT SZÍJ

1

TUBA SZÍJ

1

REFLEKTOR 1000W

1
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4. számú melléklet
Szervezet megnevezése
KÖRPI
Nevelési Tanácsadó
Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Alkohol–Drogsegély Ambulancia

Címe
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.
8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

Telefon:
88/325-808
88/414-207
88/429-611

8200 Veszprém, Pápai u. 37/B.

88/421-857
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5. számú melléklet
Az Esélyegyenlőségi Program a CD mellékleten található.
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6. számú melléklet
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény egészségnevelési programja
1. Bevezetés
1.1. Törvényi háttér
A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. Törvény 48.§ (3) értelmében az iskolánknak - pedagógiai programunk részeként – el kell készíteni az
egészségnevelési és fejlesztési programunkat.
1.2.Egészségnevelés fogalma:
WHO meghatározása: az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat
használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel
kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében
élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és
cselekvésorientált tevékenység.
1.3.Az egészségfejlesztés fogalma, feladata:
Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket


arra, hogy saját egészségüket felügyeljék;



az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére, és ezáltal egészségük javítására.

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma,
tehát magában foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit.
Az egészségvédelem és az egészséges életmódra nevelés minden gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmény alapvetően fontos feladata. A fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolában, ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni személyiségfejlődésükre, amely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat.
Az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, ahol mód
nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartási mintáinak kialakítására és
begyakorlására.
2. Az egészségnevelési program céljai és feladatai
Az iskolai egészségnevelés célja és feladata
 az egységes prevenciós szemlélet kialakítása az egész iskolában (tantestület, diákok, technikai dolgozók, szülők);


az elsődleges prevenció értelmében esélyt és eszközt adni a fiataloknak, hogy a
káros szenvedélyektől mentes, egészséges, produktív életvezetést folytathassanak;



a fiatalok készségekkel, jártasságokkal történő felruházása, hogy testi-lelki jóllétük megtartása legyen az életcéljuk;



olyan életminták adása, melyek a serdülőkorú fiatalok életvezetési és egészségmagatartási szokásainak kialakításához vezet, hogy felnőtt életükben képesek
legyenek az egészséges életvitelt kialakítására, konfliktusaik megoldására;
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támogatást nyújtani a serdülőknek a káros függőségekhez vezető szokások (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás, tv- videó függőség, játékszenvedély stb.) kialakulásának megelőzésében;



a felelős, örömteli párkapcsolatra, a családi életre történő felkészítés;



a szexuális kultúra és magatartásminták megismertetése;



a reális önértékelés és önismeret és ezek technikájának megismertetése;



a teljesítményzavarokkal küszködő fiatalok számára a tanulási módszerek, technikák tanítása;



a drog prevenció.

3. Az iskola egészségnevelési feladataiban közreműködők
A célok eléréséhez és a feladatok végrehajtásához elengedhetetlen az iskola dolgozóinak, tanulóinak és a külső szakembereknek a szoros együttműködése
3.1. Az iskola egészségnevelési feladataiban közreműködők
Az iskolai egészségnevelési feladatok végrehajtásában közreműködnek különösen
 az intézményvezető;


az iskolaorvos;



az iskolavédőnő;



a testnevelő tanárok;



a diákönkormányzatot segítő pedagógus;



az osztályfőnökök;



az ifjúságvédelmi felelős;

 az iskola minden pedagógusa.
3.2. Iskolaorvos, iskolavédőnő feladatai
Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen kijelölt orvosa és védőnője. Az iskola egészségügyi feladatokat az orvos és a védőnő közösen látja el. Feladataik:


a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és
intellektuális fejlődés követését, az érzékszervek vizsgálatát;



krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerése, gondozásba vétel;



közreműködés közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás-egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában.

A védőnő éves munkaterve - amelyet minden tanév szeptember 15-ig az iskola nevelőtestülete elé kell terjeszteni - havi bontásban tartalmazza a végrehajtandó egészségnevelési feladatokat.
3.3. Intézményen kívüli segítőink
A feladatok végrehajtásában, aktív illetve segítő, tanácsadói tevékenységet folytatnak


a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok;



az ÁNTSZ egészségfejlesztési szakemberei;



a Vöröskereszt helyi szervezete;
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helyi egészségügyi intézmények;



rendvédelmi szervek;



a Nevelési Tanácsadó



az Alkohol- Drogsegély Ambulancia.

4. Az iskolai egészségnevelés színterei:
Iskolánkban nincs egészségtan tantárgy, így elsősorban az osztályfőnöki, a testnevelés,
a kémia és a biológia órák keretei közé illeszthető az egészségnevelés, azonban minden
tantárgynak vannak kapcsolódási pontjai az egészségfejlesztéshez, ezeket a helyi tantervek tervezése során figyelembe vettünk.
4.1.Osztályfőnöki órák keretében megvalósuló program
Az iskola ifjúságvédelmi felelőse minden évben a bejövő elsősök körében, névtelenül
íratott tesztkérdésekkel felméri a tanulók


családi környezetét;



esetleges szociális problémáit;



a családi környezetben ható nevelési elveket;



a tanuló általános egészségi állapotát;



a tanuló baráti környezetét, pihenési, szórakozási szokásait;



a fiatalok véleményét a szerfogyasztásról;



ismereteiket az alkohol, a cigaretta és a drogfogyasztás veszélyeiről;



ismereteiket a különféle szerekről;



a kortárscsoport befolyásoló erejét;



a nemet mondás készségét.

A feldolgozott kérdésekre és feltárt problémákra a választ az osztályfőnöki órák keretében megvalósuló programba illesztjük be. A kerettanterv szerint évfolyamonként 10
osztályfőnöki órának kell az egészséges életmódra nevelést szolgálnia. Ezek témái évfolyamonként:
9. osztály (10 órában)
 önismeret, önbizalom (pszichológiai játékok, Nevelési Tanácsadó pszichológusainak segítségével);


beilleszkedés, közösség kialakítása, a közösség értékei, normái;



pozitív önértékelés, önmagam elfogadása, énkép erősítése;



kommunikáció, kapcsolattartási készségek, érzelmek kifejezése (önmagunkban
is, másokban is felismerni az érzelmeket, feszültségeket, azok okát);



a serdülőkor testi-lelki, higiénés, pszicho-szexuális változásai (nemi érés, a testi
változások – fokozott higiénia);



egészséges táplálkozás (mindennapi és ünnepi evési, ivási szokásaink);



dohányzás;



alkohol;
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drog;

 balesetvédelem.
10. osztály (10 órában)
 önismeret fejlesztés;


egészséges önérvényesítés (személyes hatékonyság növelése);



konfliktuskezelés;



agressziókezelés (média, tv, Internet);



szorongások, félelmek oldása, kezelése;



dönteni tudás: a NEM-et mondás képessége;



pszicho-szexuális fejlődés, szexuális kultúra, fogamzásgátlás;



táplálkozási zavarok: - fogyókúra (anorexia, bulémia);



testépítés;



dohányzás, alkohol;



drog;



fertőző betegségek (nemi) AIDS, hepatitisz;

 családon belüli bántalmazás.
11. évfolyam (10 óra)
 egészség, mint érték;


a betegség fogalma;



egészségmegőrző magatartás: helyes idő és erőbeosztás, testmozgás, pihenés,
aktív pihenés az életkori és szociokulturális viszonyoknak megfelelően;



a megbetegedések pszichés tényezői: stressz, idegesség, teljesítményzavarok,
tanulási módszerek;



párkapcsolati kultúra;



kortárs kapcsolatok problémái;



környezetünk és egészségünk kapcsolata, környezethez való felelős viszonyunk
kialakítása;

 dohányzás, alkohol, drog.
12. évfolyam: (10. óra)
 élethelyzetek és megoldások;


párválasztás;



családtervezés, felkészítés a családi életre;



életminőség összetevői: munka, család, jövedelem, szabadidő, szórakozás;



a közösségért (társadalomért) érzett felelősség – alapvető emberi értékek megfogalmazása;



viselkedéskultúra;



pályaválasztás;
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kommunikációs nehézségek;



társas kapcsolatok etikai kérdései;

 dohányzás, alkohol, drog.
13. évfolyam (10 óra)
 élethelyzetek és megoldások;


párválasztás;



családtervezés, felkészítés a családi életre;



életminőség összetevői: munka, család, jövedelem, szabadidő, szórakozás;



a közösségért (társadalomért) érzett felelősség – alapvető emberi értékek megfogalmazása;



viselkedéskultúra;



pályaválasztás;



kommunikációs nehézségek;



társas kapcsolatok etikai kérdései;



dohányzás, alkohol, drog.

4.2. Segédletek az egészségnevelési program megvalósításához
 AGORA Magán? terület OXY; Oktatófilm a pattanásos bőr okozta kellemetlenségekről (15 perc);


Egy nap döntöttem: Drog helyett élet; Doszpod Béla filmje (45 perc);



Mielőtt – drog prevenció;OM által kiadott videofilm



Fogamzásgátlás, családtervezés; OM által kiadott videofilm



Czeizel Endre: Szexfilm 1. és 2.;



Gyökerek és szárnyak; OM Család 1-4 és 5-8. rész;



Ne dőlj be (OM Nemzetközi Migrációs Szervezet) Külföldi munkaígéretek;



Szemét egy film – Hulladék Munkaközösség Mi lesz a szeméttel? Hulladék
Munkaközösség – Aurion Kft, 2001 oktató CD ROM-1.0;



Előzzük meg a vízi baleseteket! A vizek általános veszélyei és a Balaton – Magyar Vöröskereszt, 2002;



Drogenciklopédia Ismerni – nem megismerni EPC Kft 1998 oktató CD-ROM.

A Zirci Szociális Szolgáltató Központ (melynek a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás is része) mentálhigiénés szakembere nyújt segítséget
az osztályfőnöki órák témáinak feldolgozásában.
Az általuk ajánlott és feldolgozandó videofilmek listája:


Egy fiatal alkoholista élete (70 perc);



Gyermek, kábítószer, alkohol (25 perc);
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És veled mi lesz? A fogamzásgátlás módszerei (30 perc);



AIDS – Napló a szexuális úton terjedő betegségekről (30 perc);



Szexuális viselkedési formák (homoszexualitás, transzvesztita, leszbikusok,
frottőrizmus);



A drogok rabságában (alkohol, kábítószer, gyógyszerfüggőség).

4.3. Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli FOGLALKOZÁSOK
Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások lehetőséget nyújtanak
különböző szakmai és civil szervezetekkel való együttműködésre.


A Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési osztálya (évek óta rendszeresen) tart iskolánk mindenkori 9. évfolyamos osztályainak előadássorozatot a fiatalkorúak büntethetőségéről, a fiatalkorúak életviteli sajátosságairól, problémáról, külön hangsúlyt fektetve a drogfogyasztással kapcsolatos jogi tudnivalókra.



Az Intimzóna keretein belül a Cholnoky Ferenc Megyei Kórház Tiniambulanciájának nőgyógyásza tart felvilágosító előadást az iskolánk 10. évfolyamos tanulói számára.



A zirci Szociális Szolgáltató Központ évről évre a következő lehetőségeket kínálja diákjainknak is. (nyert pályázatoktól függően).



Iskolai rendezvények – sport és művészeti foglalkozások.

4.5.Mindennapi testedzés programja
Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testilelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó technológiák, az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet,
áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és
a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka,
valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető.
Az iskolánk minden tanulónk számára a lehetőség biztosít a mindennapos testedzés
megvalósításához.
A kötelező tanórai foglalkozások keretén belül minden évfolyam, minden osztály a heti
két és fél testnevelési órán vesz részt.
A könnyített és gyógytestnevelésre utalt tanulók heti három órában – kötelező jelleggel
– uszodai és tornatermi gyógytestnevelésben részesülnek.
A délutáni nem kötelező tanórai foglalkozások keretein belül – heti öt órában – „tömegsport” testnevelési órák biztosítják a lehetőséget a sportoláshoz. Amelyeken a különböző sportágak házi bajnokságait rendezzük és a sportágak gyakorlási lehetőségét biztosítjuk.
A sportszertárban kialakított kondicionáló teremben az erősítő testedzés lehetőségei
biztosítottak a diákjaink számára
Az iskolai sportudvarban kialakított három salakos és egy műanyag teniszpálya lehetőséget biztosít szinte egész évben a tenisz sportág egyéni űzése. Téli időszakban a torna127
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teremben a sportág alapjainak elsajátítására van lehetőség „tömegsport” órák keretében
tartott oktatásokon.
Diáksportkör keretén belül – heti négy óra – a kosárlabda, tollaslabda, tenisz és kézilabda sportág edzésein vehetnek részt tanulóink. A legjobbak MDSZ által rendezett Diákolimpiákon indulhatnak.

Tevékenység
Tömegsport

Diáksportkör

Gyógytestnevelés

Testnevelés órán kívüli sporttevékenység
Heti óraszám
Sportágak
5
tenisz, kosárlabda, röplabda,
kézilabda, foci, judo, futás,
úszás, aerobik, kerékpározás,
darts, kondi-terem
4
tenisz, kosárlabda, röplabda,
kézilabda, foci, judo, futás,
úszás, aerobik, kerékpározás,
darts, kondi-terem
3/ 15 fős csoportonként
úszás, gyógytestnevelés

Rendszeresen mérjük tanulóink fizikai állapotának Cooper teszt segítségével.
A Cooper-teszt feladatai:
 12 percig futás;


helyből távolugrás páros lábbal



hanyattfekvésből felülés



karhajlítás és nyújtás (maximum időtartam nőknél 1,5 perc, férfiaknál 3 perc)



hason fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan (maximum időtartam 4
perc)
Értékelési rendszer az általános fizikai teherbíró képesség minősítéséhez:
 Általános izomerő, erőálló-képesség (maximum 63 pont)


Cooper-teszt 12 percig futás, vagy gyaloglás (maximum 77 pont)

5. Iskolai drog prevenciós stratégia
Az iskolai drog prevenciós stratégia célja elindítani egy egészségnevelési folyamatot a
tanulás folyamatában, amelynek köszönhetően a diák valódi személyiséggé válik. Bízik
önmagában, érzéseiben, megtalálja azt a tevékenységet magának, amellyel azonosul, és
amitől boldog lehet.
5.1. Feladatok és tevékenységek meghatározása
Átfogó, egészségügyi, szociális, jogi ismereteket kell adni a drogfogyasztás hátteréről,
az arra utaló jelekről, a drogok hatásairól és következményeiről. Ki kell alakítani azokat
a készségeket, magatartásformákat, amelyek esélyt teremtenek arra, hogy a fiatalok képessé váljanak a drogok visszautasítására.
A droghasználat megelőzésében a szabadidős tevékenységek kínálatának bővítése játszhat fontos szerepet.
A kábítószer-fogyasztás alternatívájaként a sport lenne a legkívánatosabb.
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Iskolánk pedagógiai programja tartalmazza azokat a rendezvényeket, eseményeket, melyek biztosítják tanulóinknak a szabadidő hasznos eltöltését és segítik a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását és önbecsülésük megtalálását.
Az iskolai drog prevenció csak iskolán belüli összefogással és az iskolán kívüli kapcsolattartással lehetséges.
Iskolán belüli összefogás színterei:


a tantestület rendszeres esetmegbeszélő gyűlései;



nevelési értekezlet;



team-munka megvalósítása: vezetőség, iskolaorvos, pszichológus, védőnő, ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök, kollégiumi nevelők, diákönkormányzatot
támogató tanár részvételével.

Iskolán kívüli kapcsolattartás színterei:


iskolaorvos;



védőnő;



pszichológus;



Nevelési Tanácsadó;



drogambulancia;



gyámügy;



gyermekvédelem rendszere;



helyi önkormányzat;



kisebbségi önkormányzat;



rendőrség;



család, szülők, (szülői értekezlet, fogadóóra).
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7. számú melléklet
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény környezeti nevelési programja
1. BEVEZETÉS
Törvényi háttér
Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai:


8. § A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen
alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.



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



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



70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb
szintű testi és lelki egészséghez.
2. Környezet- és természetvédelmi jogszabályok
Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános
szabályairól). A törvény célként az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlődés
környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg.
Legfontosabb alapelvei: a megelőzés, az elővigyázatosság, a leghatékonyabb megoldás,
a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékozódás és a nyilvánosság.
A törvény 54. § 1. Cikkelye szerint „minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére.” A nevelés állami és önkormányzati feladat. Legfontosabb dokumentumaként a NAT-ot, a Nemzeti Környezetvédelmi
Programot (illetve annak részeként a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot) említi.
A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény) kimondja, hogy a természeti értékeink védelme, a természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges állami feladat. Kiemelt szerepet kell biztosítani a természet értékeinek megóvásában a civil szférának, az
állampolgároknak, hiszen a nemzeti kincsnek minősülő természeti értékeink megőrzése
az állampolgárok és önszerveződő csoportjaik aktív részvétele nélkül nem lehetséges.
Az 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról is számos környezeti nevelési
feladatot tartalmaz (tanfolyamok, vizsgák, fajismeret, természetvédelem).
A géntechnológiai tevékenységről szóló XXVII. Törvény 30. és 31. §-a foglalkozik az
oktatással, a képzéssel és a tájékoztatással, Ennek értelmében „Az állami feladatok ellátása során a Kormány gondoskodik arról, hogy a géntechnológiával módosított szervezetek felhasználóival, fogyasztóival az iskolai és az iskolán kívüli oktatás, képzés, tájé130
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koztatás keretében ismertetése kerüljön a géntechnológia lényege és alkalmazásai, az
így módosított szervezetek használatának környezeti, egészségügyi, gazdasági, társadalmi hatásai és kockázatai.”
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. Évi XXVIII. Törvény célja, hogy elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait. A törvény kimondja, hogy az oktatás során állatkísérletek elvégzésére a diákokat nem lehet kötelezni.
A nemzeti Környezetvédelmi Program (a Kormány 2031/1998. Határozata) helyzetértékelése szerint: „A környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős része vezethető
vissza arra a tényre, hogy Magyarországon még nem megfelelő szintű a környezeti tudatosság foka. A lakosság ismeretei a környezetről, a környezetvédelemtől, annak megóvásáról hiányosak, és többnyire nem megfelelő színvonalúak.” A társadalmi részvétel
és tudatosság erősítésében kiemelkedő szerepe van a közoktatási, felsőoktatási és kulturális intézményekben folyó tevékenységnek.
1999-ben elkészült a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a Globális Környezeti Alap és az
UNEP (ENSZ) támogatásával. Az akcióprogram elkészítését az 1992-es Rió de Janeiróban megrendezett Környezet és Fejlődés Konferencián aláírt – általunk 1995-ben ratifikált biodiverzitás egyezmény – tette feladatunkká. E szerint minden államnak joga és
kötelezettsége megőrizni saját természeti értékeit, gazdaságát, és az abból szerzett tudást. Az csak társadalmi összefogással valósítható meg.
A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 54. §-a kimondja, hogy a Kt.
54-55. §-ában foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával és terjesztésével – az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek
összevonásával, valamint közszolgálati hírközlő szervek igénybevételével – elő kell
segíteni, hogy a társadalom környezeti kultúrája növekedjen.
Egészségügyi jogszabályok
A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 9.5 pontja részletesen foglalkozik a környezet-egészségügy oktatásával, nevelésével. Az oktatás, nevelés és szakképzés környezet-egészségügyi feladatait két nagy területre osztja:


Környezet-egészségtani szakismeretekre és módszerekre azoknak a szakembereknek van szükségük, akiknek ez munkakörükkel közvetlenül összefügg. Számunkra ezt a képzés során a képzési követelmények előírják.



A környezetegészség kultúrája ugyanakkor az életvitel részeként a hétköznapi
tudás és szokásrendszer egyik fontos eleme, minden embert érintő kulturális tényező. E kultúra az emberek életviteli szokásaiban, életmódjukban, értékrendjükben tükröződik. Kialakulása a családi szocializációban kezdődik, később az
intézményes nevelés, oktatás és az iskolarendszeren kívüli hatások együttesen
formálják.
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1998-ban, Kopedagógiai programenhágában a WHO Európai Regionális Bizottsága
elfogadta az Európai Egészség 21. Nyilatkozatot, amelynek célkitűzései többek között
kimondják, hogy 2015-re a lakosságnak a társadalom minden rétegében egészségesebb
életmódot kell kialakítani, és hogy a régió lakosságának olyan biztonságosabb fizikai
környezetben kell élnie, ahol az egészségre veszélyes szennyező anyagok nem haladhatják meg a nemzetközileg elfogadott határértékeket.
Az Egészségügyi Világszervezet számos idevonatkozó dokumentuma, az „Egészség 21”
Regionális Stratégia szakmai hátteret nyújt a hazai az „Egészség évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja” 2002 kidolgozásához. Előzménye a Nemzeti Népegészségügyi
Program (10662001 Kormányhatározat). A Program illeszkedik az EU népegészségügyi
prioritásaihoz, és hazánk uniós csatlakozása további lendületet ad a sikeres végrehajtásnak.
Közoktatási jogszabályok
A közoktatásról szóló1995. évi LXXIX. többszöri módosított törvény szerint a pedagógiai programok felülvizsgálatánál, az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani a
gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésével kapcsolatos feladatokra, s a nevelés
elsőrendű jelentőségű. A pedagógiai programok átalakításánál a személyiség és közösség fejlesztés megtervezésében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a NAT kiemelt közös
követelményeire, köztük a környezeti nevelésre.
A 41. § 6. pontja szerint az iskola „felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére,
illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek, a tanuló érdekében intézkedést
kezdeményez”.
Az iskolai munkát tartalmi alapjaiban szabályzó közös követelményei között találjuk a
környezeti nevelést. „A környezeti ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét
meghatározó erkölcsi alapelv.”
A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. Sz.
kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. Elengedhetetlenül szükséges a NAT részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás
továbbfejlesztése. A felsőfokú oktatásban a program időszakának végére (2003) el kell
érni, hogy minden hallgató részesüljön környezetvédelmi, természetvédelmi oktatásban.
1998-ban tizenhárom környezeti neveléssel foglalkozó társadalmi szervezet összefoglalta a környezeti nevelés eddig elért eredményeit és a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia c. kiadványban megfogalmazta a közeljövő fontosabb feladatait. 2003-ban megjelent a kibővített, átdolgozott kiadás.
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Önkormányzati jogszabály
Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról kiemeli az egészséges életmód
közösségi feltételeinek elősegítését, a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatását.
Helyzetkép
Belső környezet: az iskola
A III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola1969. óta működik a jelenlegi
épületben. Intézményünk egy főépületből és a hozzá csatlakozó tornateremből, illetve a
művészeti szakközépiskolát kiszolgáló helyiségekből áll. Az iskola helyi adottságai kitűnőek, az épület egy nagy, parkosított udvar választja el a főúttól. Az épülethez tartozik
még három teniszpálya és egy kézilabdapálya, ami a diákok egészséges életmódra nevelését szolgálja.
Az iskola épülete az építészeti szabványoknak megfelelő. A javításokat folyamatosan
végeztetik. A szellőztetés megoldott, a természetes világításról nagy ablakfelületek
gondoskodnak. Az üvegfalak hátránya viszont napsütésben a nagy hőség. A nyílászárók
cseréje a déli oldalon időszerű lenne. A megfelelő fény miatt a tantermek és a folyosók
nagyobb mértékű zöldítése szükségszerű lenne.
Az épületen belül környezeti vizsgálatokhoz megfelelő, alapeszköz – készlettel ellátott
természettudományos előadó áll rendelkezésünkre.
Iskolánkban a szelektív hulladékgyűjtés már működik. Az iskolai büfé „zöldítése” is
cél, mivel nagyon sok az egészségtelenül táplálkozó gyermek.
Külső környezet:
A település és a régió Zirc város egészséges környezetet tud biztosítani az itt élő és tanuló embereknek. A település rendelkezik szennyvíztisztító művel, a települési hulladékot a város egy részén szelektíven gyűjtik.
A város környezetében több tanösvényt is kialakítottak a Bakony természeti értékeinek
bemutatása céljából. Országszerte ismert a Bakonyi Természettudományi Múzeum, a
zirci arborétum, amelyeket akár egy osztályfőnöki óra keretében is meg tudunk látogatni.
Erőforrások
Belső erőforrások
 Tanárok: az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájában példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés ill. oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon
meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek
együttműködését.


Diákok: Az iskola, minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és
figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra.
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Tanárok és diákok. A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a
tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében is.



Tanárok és szülők. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a
környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván.



Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. Az iskola adminisztrációs és
technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a
felesleges papírfelhasználást, folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének takarítása során környezetkímélő tisztítószereket használunk. Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a takarítók aktív, környezettudatos munkájára is szükség van.
Külső erőforrások
 Fenntartó. Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények
profilját és költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés a
környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető
legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje.


Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli
környezeti programot színesebb és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények
meglátogatása (pl. múzeumok, természetvédelmi területek).



Hivatalos szervek. A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy
környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően, működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában.
Anyagi erőforrások
 Költségvetés. Az iskolai költségvetésből minden évben olyan felújításokat kell
végezni, amelyek a környezetbarát és kulturált környezet megteremtését, továbbá a környezetkímélő működtetést szolgálják.


Fenntartó. A fenntartó támogatása az iskola környezeti nevelés programjának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.



Pályázatok. Az igazgatóhelyettes tájékoztatja a kollégákat a pályázati lehetőségekről, és segít a pályázatok elkészítésében. Az elnyert összeget teljes egészében
arra a területre kell fordítani, amire a kiírás szól. A helyi szolgáltató cégek támogatását – mind anyagi, mind természetbeli – célszerű elnyerni.

3. ALAPELVEK, CÉLOK
Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok:
Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel,
készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak a saját pillanatnyi érdekeik
szerint, hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. Ennek eléréséhez a következő célok megvalósítását tartjuk szem előtt az iskolai élet valamennyi
színterén.
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Általános célok, értékek
 az egyetemes természetnek, (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek
tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert
is annak környezetével, kultúrájával együtt.


a Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés



a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése

Pedagógiai célok
 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása


az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése



rendszerszemléletre nevelés



ballisztikus (a világ oszthatatlan egész) és globális szemléletmód kialakítása



fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése



a környezetetika hatékony fejlesztése



érzelmi és értelmi, környezeti nevelés



tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés



tolerancia és segítő életmód kialakítása



a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulásának segítése



az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése,



az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése



az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése



a helyzetfelismerés, az ok-okozati összefüggések felismerése képességének kialakítása, fejlesztése



problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése



globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése

Helyi célok, értékek
 természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése


helyi értékek és problémák feltérképezése



helyi célok megfogalmazása (pl. faültetés, energiatakarékosság stb.)



lakóhely megismerése



hagyományok védelme: család, iskola, település, nemzet szinteken



azonosságtudat fejlesztése



a pozitív értékrend, egészséges életvitel irányit igény alakítása



a nevelés fontossága
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Az iskola környezeti nevelési szemlélete
Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése, felé irányul. A
fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A
diákok számára olyan oktatást kell az iskolának biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód.
Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli
programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket, szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet s benne az embert. Ezért fontos a természettudományos tárgyak összhangjának megteremtése. Iskolánkban a kémia, fizika, biológia tantárgyakat az Ember és természet munkaközösség fogja össze.
Az iskola az egyik legfontosabb színtere a környezeti nevelésnek. Az iskola, mint helyszín, járuljon hozzá a gyerekek személyiségének formálásához. Az intézmény hulladék, energia- és vízgazdálkodása komoly nevelési erővel hat a diákokra és rajtuk keresztül
a családok otthoni takarékosságára, életvitelére. A pedagógusok, dolgozók példamutatása nagymértékben segíti a fenntarthatóságára nevelés elveit, az állampolgári és egyéb
közösségi felelősségtudat kialakulását.
KONKRÉT CÉLOK ÉS FELADATOK
Célok
 a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre


a tanórán kívüli tevékenységek előtérbe helyezése, melyek fontosak a közösségformálás, az értékrend, a hagyományok, az azonosságtudat kialakítása szempontjából



interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportunka, önálló kísérlet,
problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok)
Feladatok
 a művészeti oktatásban a környezetbarát technológiák fontosságát hangsúlyozni


a város illetve annak környezetének megismerése



a szelektív hulladékgyűjtés folytatása



az iskolai büfé átalakítása „öko-büfévé”



környező természetvédelmi területek illetve védelemre érdemes területek megismerése



a házirend tartalmazzon „zöld” fejezeteket is, emelje ki a viselkedéskultúrát

4. TANULÁSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK
Tanórai keretek
Hagyományos tanórai foglalkozások
Magyar nyelv és irodalom
A tanulók


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



ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató irodalmi alkotásokat!
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ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását



legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, véleményalkotásra, érvelésre



erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük



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



sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit

A tanulókban


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



növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával



fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével

Történelem
A tanulók


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



tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az
életmódra, a közösségi normák alakulására



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



legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek példáján keresztül



értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák
elhárításában, csökkentésében
Idegen nyelv
A tanulók


váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának segítségével



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



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



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



állampolgári felelősségtudatuk fejlődjön

A tanulókban
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alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben



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


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



legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisztikai módszerek alkalmazásával



tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni



logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön



tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait

A tanulókban


alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás



alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket

Fizika
A tanulók


váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára



ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit



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



tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra



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



ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, előregondolkodó
állampolgárrá

 ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat
Kémia
A tanulók


rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel



törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására



legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére



ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek
használatának csökkentésére
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ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt
hatásait, tartózkodjanak ezek kipróbálásától



értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre,
valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait
Földrajz
A tanulók


szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen
környezetükről



érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és
társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit



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



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



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



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

A tanulókban


a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudatos életmód
iránti igény



alakuljon ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére



fejlődjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak
megoldásában való aktív részvételi készség
Biológia
A tanulók


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



ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet



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



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



ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat



legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére



sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat

A tanulókban


alakuljon ki ökológiai szemléletmód

 alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség
Ének-zene
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A tanulóknak


ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát



ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait



fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban



vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét



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

 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni
Rajz és vizuális kultúra
A tanulók


ismerjék meg a természet sokszínűségét, formagazdagságát



ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát



ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit



ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik
alapedagógiai programillére



tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira



ismerjék a természetes alapanyagok használatát



legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetről szólnak



legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően elemezni



legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek
megfelelően



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



tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre

 kutassanak, fel ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket
Filozófia
A tanulók


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



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



érzékeljék, hogy hogyan alakult ki a mai társadalmak manipulált fogyasztása



legyenek képesek követni az értékek alakulását a különböző történelmi korokban



véleményezze az értékrend-változás negatív következményeit



értsék meg, hogy csak akkor őrizhetők meg környezetünk életfeltételei, ha
észszerűen használjuk azokat, és tisztelettel közelítünk hozzájuk
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Tánc és dráma
A tanulók


tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel



legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.)



természethez való érzelmi kötődése erősödjön a drámajátékon keresztül

 sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket
Informatika (számítástechnika és könyvtárhasználat)
A tanulók


legyenek képesek az Interneten illetve a szakirodalomban információkat keresni
konkrét, a valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket
elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni



legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatásra, gyűjtésére és
feldolgozására



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



használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre



futtassanak környezeti elemek megváltozását figyelembevevő szimulációkat és
statisztikai teszteket



rendezzenek környezeti kérdésekről virtuális fórumot máshová járó diákokkal
közösen



szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi újságokat és posztereket



ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait



váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket informatikai módszerekkel demonstrálják (számítástechnika alkalmazása,
könyvtárhasználat, irodalmi hivatkozások)



legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére a különféle szoftverek (adatok táblázatos tárolása, kiértékelése, összefüggések
vizsgálata, statisztikai módszerek alkalmazása) segítségével



a számítástechnikai eszközök használata során valósítsák meg az anyag- és
energiatakarékos alkalmazás feltételeit
Testnevelés
A tanulók


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



győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek
működését tekintve



legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés
és a tolerancia fejlesztésében
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értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés az egészségre veszélyes



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



sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat

A tanulókban


tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását



alakuljon ki az igény a higiénés normák betartására segítse az egészséges napiheti-évszakos életritmus kialakulását
Nem hagyományos tanórai foglalkozások
Nem hagyományos tanárai foglalkozás lehet minden olyan új tanítási tanulási módszer,
amelynek a tantárgyak tananyagának elsajátíttatása a célja, de színtere nem a szokásos
(45 perces) tanóra, s a helyszíne akár az iskolán kívül is lehet. A nem hagyományos
tanórai foglalkozások közös és alapvető jellemzője, kritériuma a komplexitás. Ennek
lényege:


a tantárgyakon átívelő ismeretek összekapcsolása, egy adott tartalom sokoldalú
megközelítése



a sokféleség összekapcsolódása a különféle tevékenységek által



a természet és társadalom kapcsolatrendszerének ballisztikus megközelítése



értelem és érzelem egysége

 módszerek sokfélesége
Komplex tanulási lehetőségek:
Terepi foglalkozások


terepgyakorlat



tanulmányi kirándulás

Játékok:


szituációs



drámajáték

„Akciók”:


vetélkedők



pályázatok



újságkészítés



kiállítás rendezés



filmkészítés



interjú



kérdőív



iskolarádió működtetése



faültetés
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kutatómunka

Látogatás


Múzeum



Állatkert



Arborétum



Szeméttelep



Szennyvíztisztító



Vízmű



Nemzeti park

Versenyek
Iskolazöldítés
Jeles napok:


Február 2. Vizes Élőhelyek



Március 6. Nemzetközi Energiahatékonysági Nap



Március 22. Víz Világnapja



Március 23. Meteorológiai Világnap



Április 3. Csillagászati Világnap



Április 4. Laboratóriumi Állatok Napja



Április 7. Egészségügyi Világnap



Április 22. Föld Napja



Április 24. Kísérleti Állatok Védelmének



Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja



Május 10. Madarak és Fák Napja



Május 15. Állat- és növényszeretet Napja



Május 15. Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap



Május 18. Múzeumi Világnap



Május 24. Európai nemzeti Parkok napja



Május 31. Dohányzásmentes Világnap



Június 5. Környezetvédelmi világnap



Június 8. Óceánok Világnapja



Június 17. Világnap az elsivatagosodás ellen



Június 21. A Nap napja



Június 25. Barlangok Világnapja



Július 11. Népesedési Világnap



Augusztus 9. Állatkertek Napja
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Szeptember 16. Ózon Világnapja



Szeptember 22. Autómentes Nap



Szeptember 23. Takarítási Világnap



Október 1. Habitat Világnap



Október 4. Állatok Világnapja



Október 8. Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja



Október 10. Lelki Egészség Napja



Október 15. Nemzeti Gyaloglónap



Október 16. Élelmezési Világnap



Október 21. Földünkért Világnap



Október 31. Takarékossági Világnap



November 17. Füstmentes Nap



November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap



December 1. AIDS elleni Világnap

 December 29. Biodiverzitás Védelmének Napja
Tanórán kívüli foglalkozások
Minden olyan foglalkozás, amely a nem hagyományos tanórai foglalkozások témakörében is megtalálható, de nem kerül be a tanítási naplóba.
A fentieken kívül:


szakkör



tábor

 környezet- és természetismereti versenyek (pl. Bugát Pál)
MÓDSZEREK
Játékok


szituációs



memóriafejlesztő



kombinációs



ráhangolást segítő



kapcsolatteremtést segítő



drámapedagógia

Modellezés


hatásvizsgálatok



rendszermodellezés



működő modellek készítése, elemzése

Riport módszer


kérdőíves felmérés
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direkt riport



fotóriport

Projekt módszer


akció projektek

Terepgyakorlati módszerek


terepgyakorlat



tábor



térképkészítés



egyszerű megfigyelések



célzott megfigyelések, mérések

Aktív, kreatív munka


természetvédelmi és fenntartási munkák



rekonstrukciós munkák



madárvédelmi feladatok



szelektív hulladékgyűjtés



rend- és tisztasági verseny

Közösségépítés


csoportszervezés a környezet – egészségügyi nevelés érdekében

Művészeti kifejezés


vizuális művészet a környezeti nevelésben



irodalmi alkotások



zeneművészet



fotóművészet



táncművészet



népművészet



esztétikai érzékenység fejlesztése

 a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén
5. TANESZKÖZÖK
Ismerethordozók tanulók számára:
 Varga Zoltán: Állatismeret


Simon Tibor – Csapody Vera: Kis növényhatározó



A csapatmunkához használhatók (néhány példányban): határozók, térképek, ismeretterjesztő kiadványok
Tanárok számára
Szakmai – módszertani kiadványok, különös tekintettel a környezeti nevelésben nem
hagyományos tantárgyakat tanítók segítésére.
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Eszközök:
 Multimédiás segédanyagok, videofilmek, Internet-hozzáférés, ezek használatához szükséges hardverek (projektor, TV, video).


Vízvizsgálati és egyéb terepi mérőkészletek (mikroszkópok, faliképek)



Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszereket, eszközöket, valamint
lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni. Az elavult eszközök
cseréje időszerű lenne.
6. AZ ISKOLAI KÖRNYEZET
Feladatunk a mindennapi iskolai élet „fizikai” és szellemi környezetének átalakítása a
környezeti nevelési program szellemében. Fontos megtervezni azt, hogy hogyan válhat
az iskola környezetbaráttá, miképpen alakíthatja az ott dolgozók és tanulók életmódját
környezettudatosabbá.


anyag- és energiatakarékos iskolaüzemeltetés



pedagógusok, dolgozók példamutatása



a szelektív hulladékgyűjtés következetes megvalósítása



termek, folyosók zöldítése, a tantermek organikus díszítése



a tömegközlekedési eszközök, a kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése



az ún. jeles napok beépülése az iskola mindennapi életében pl. egy témanap keretein belül



a büfé árukészletének átalakítása, a kólás, chipses arculat „biová” varázsolása



az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb kihasználása

 diákönkormányzat „zöld” tagozatának kialakítása.
7. KOMMUNIKÁCIÓ
Az iskolán belüli kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak, ezért rendszeresen kihasználjuk a lehetőségeit, hogy megértessük a résztvevőkkel, hogy az iskolai élet
környezetbaráttá alakítása közügy, minden ott élő közös ügye. A faliújság aktuális hírei
és az iskolarádió lehetőséget teremtenek az információátadásra (pl. Zöld percek).
A minőségbiztosítási, értékelési terven keresztül az iskolán belüli kommunikáció jobban
megvalósulhat.
Az iskolán kívüli kommunikációt használva elsősorban a helyi média lehet a partnerünk. A zöld mozgalmak akcióiról, kampányairól különféle zöld kiadványok, mint pl.
Kukabúvár, Természetbúvár révén szerzünk tudomást.
8. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS/MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS
A közoktatás minőségfejlesztését a Comenius 2000 program hivatott segíteni. A folyamatos értékelés minden hatékony program alapvető eleme.
Az értékelés célja
 A tanulók észlelési tudatossága, ismereti környezeti etikája, állampolgári cselekvési készségei hogyan fejlődtek


a program hatékonyságának meghatározása



a tantervi tartalom egységének és értelmes sorrendiségének ellenőrzése
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annak meghatározása, hogy a tanulók hogyan fogták fel a tapasztalatokat, azok
miképpen hatottak rájuk



a tanárok és diákok hogyan fogadták az új tanítási stratégiákat, illetve tanulási
tevékenységeket



a tanárokat, az iskola vezetését, az iskola épületét vagy az egész körzetet érintő
szolgáltatások meghatározása, megtervezése, javítása



személyes tapasztalatok szerzése a környezeti konfliktusok együttműködéssel
történő kezelésében és megoldásában



a tanárok a környezeti nevelés színvonalának megőrzése, a hiányterületek pótlása miatt a fenntartható fejlődés egyik alapgondolatát, az élethosszig tartó tanulást tartsák szem előtt, vegyenek részt pedagógus továbbképzéseken.
Az eredményesség vizsgálatára alkalmazható módszerek:
 kérdőív


szociometriai vizsgálat



különböző megfigyelések



egyéni vagy csoportos beszélgetések



diákönkormányzat egyedi értékelése

Az értékelési folyamatról tájékoztatni kell az érintetteket, a tanulókat
9. TOVÁBBKÉPZÉSEK
A tantestület tagjainak felkészítése történjen meg a környezeti nevelési program kidolgozása után. Értsék meg a környezetfilozófia lényegét, az új tanítási és tanulási tevékenységek mibenlétét, a célok és a program legfontosabb elemeit. A tanárok munkáját
segítik a környezeti nevelés tartalmával és módszertanával foglalkozó szakkönyvek,
továbbképzések.
A fizikai és adminisztratív dolgozók is ismerjék meg a környezeti nevelési programot,
illetve feladataikat, lehetőségeiket a szemléletmód formálásában.
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8. számú melléklet
A CD mellékleten található.
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9. számú melléklet
A CD mellékleten található.
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12. számú melléklet

54 211 03 sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Festő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A
3.1.1. FEOR
száma
3.1.2.

B

C

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

Egyéb művészeti és kultu3719 rális foglalkozású

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
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A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein (táblakép, festészeti feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat
lát el
A szakképesítéssel rendelkező képes:
alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat
ismerni a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat
széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján tervezési és gyakorlati feladatok
megoldására önálló vállalkozóként is,
továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
55 211 03
Díszítő festő
szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
10586-12
10587-12
10588-12
10749-12
10750-12

megnevezése
Művészetelmélet és ábrázolás
Művészeti vállalkozások működtetése
Tervezés és technológia
Kortárs szakmai ismeretek
Festészet
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
Vizsgaremek készítése
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga vizsgateazonosító száma
megnevezése
vékenysége
10586-12
Művészetelmélet és ábrázolás
gyakorlati, szóbeli
10587-12
Művészeti vállalkozások
szóbeli
működtetése
10588-12
Tervezés és technológia
gyakorlati
10749-12
Kortárs szakmai ismeretek
szóbeli
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5.2.7.

10750-12

Festészet

gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz
előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Tanulmányrajz, festés: portré vagy figura ábrázolása
A vizsgafeladat ismertetése: Tanulmányrajz, festés: portré vagy figura ábrázolása vizsgaremek bemutatásával.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: Adott koncepció alapján meghatározott méretű, festmény vagy festmény
sorozat készítése. Szabadon választott táblakép felületen, teljes dokumentációval és archiválással (nyomtatott és digitális, két példányban)
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Művészettörténet szóbeli vizsga
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
témakörök mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
témakörök mindegyikét tartalmazza. A szóbeli vizsgán a vizsgázó a vizsgáztató intézmény által előre
összeállított képanyagot használhat
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
témakörök mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.3.1. A) Tanulmányrajz, festés: portré vagy figura ábrázolása vizsgaremek bemutatásával
A vizsgaremeket a befejező évfolyam lezárása, és a vizsgák megkezdése közötti időszakban, a vizsgaszervezőnél kell elkészíteni, a vizsgabizottság iskolai tagjának személyes felügyelete mellett.
A feladatot a vizsgaszervező intézmény adja ki a vizsgabizottság elnökének jóváhagyásával.
A vizsgaremek elkészítésének időtartama
-rajz-festési feladat esetén minimum 4 óra, maximum 8 óra
A kész vizsgafeladatot eredetiben kell prezentálni a szakmai vizsga idején és helyszínén.
5.3.1. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a
vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját
nyomtatott, és elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény
adja ki, illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik,
a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Az 5.3.1. B) vizsgafeladat sikertelen teljesítése esetén a vizsga nem folytatható

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Festő műterem és berendezései

6.4.

Festő kéziszerszámok, eszközök, anyagok
Díszítőfestészeti technikákhoz használatos eszközök

6.5.

Murális festészeti technikákhoz használatos eszközök

6.6.

Projektor

6.7.

Számítógép teljes konfiguráció, legális szoftver

6.8.

Scanner

6.3.
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6.9.

Külső adathordozó

6.10.

Internet kapcsolat

6.11.

Megfelelő világítás technika

6.12.

Archiválásra alkalmas helység

6.13.

Mozgatható alumínium állványzat

7. EGYEBEK
7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén
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54 211 04 sorszámú Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Grafikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: 2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A
3.1.1. FEOR
száma
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

B

C

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

Alkalmazott grafikus
Számítógépes grafikus
2136 Grafikus és multimédiaWeb grafikus
tervező
Webdesigner
Weboldal-grafikus
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3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.

3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.

7231 Nyomdai előkészítő

Hálózat- és multimé2143 dia-fejlesztő

Számítógépes nyomdai szövegszerkesztő
Számítógépes nyomdai képszerkesztő
Számítógépes nyomdai tördelő
Hírdetési grafikus, nyomdai
Számítógépes tördelő
Médiaszerkesztő
Nyomdai előkészítő
Nyomdai képszerkesztő
Nyomdai szöveg- és képszerkesztő
Alkalmazott tipográfus
Alkalmazott illusztrátor
Honlap tervező
Weblaptervező
Webtervező
Tartalommenedzser, elektronikus megjelenés

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját
vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési
munkát végez
A szakképesítéssel rendelkező képes:
információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakértő munkavállaló:
emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések,
plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok,
csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai
munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének
munkafázisaiban részt venni
munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és
szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs
tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni,
prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni
a kész grafikai munkát
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
55 213 03
Korrektor
szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.

4.2.
4.3.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
10586-12

megnevezése
Művészetelmélet és ábrázolás
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4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Művészeti vállalkozások működtetése
Tervezés és technológia
Grafikai alapok
Grafikai illusztrálás
Alkalmazott grafikai munka

10587-12
10588-12
10610-12
10611-12
10612-12

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgaremek készítése
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga vizsgateazonosító száma
megnevezése
vékenysége
10586-12
Művészetelmélet és ábrázolás
gyakorlati, szóbeli
10587-12
Művészeti vállalkozások
szóbeli
működtetése
10588-12
Tervezés és technológia
gyakorlati
10610-12
Grafikai alapok
szóbeli
10611-12
Grafikai illusztrálás
gyakorlati
10612-12
Alkalmazott grafikai munka
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz
előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A vizsgafeladat ismertetése: Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
vizsgaremek
bemutatásával
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A grafikus vizsgaremek komplex grafikai készségeket és tudást mutat be. A
tervezési feladat választható: arculattervezés, csomagolástervezés, reklámkampány, könyvtervezés, betűtervezés, illusztrációs mappa tervezése, terméktervezés, kiadványtervezés. A vizsgaremek önálló tervezői
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munka, tartalmaz képi és szöveges elemeket, makettet, komplex tervdokumentációt és a végfelhasználásnak megfelelő technikai anyagot
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai komplex portfólió bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A komplex portfólió a rajzi, ábrázolási, illusztrációs és különböző tipográfiai
és szakmai tervezési feladatokból mutat be válogatást elektronikus prezentáció formájában
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
D) A vizsgafeladat megnevezése: Kép és szöveg integrációja
A vizsgafeladat ismertetése: Könyvborító (elő- és hátlap, gerinc) tervezése és nyomdai előkészítése számítógéppel, kapott anyag felhasználásával
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Művészettörténeti, szaktörténeti, szakmai és vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
5.3.1. A) Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása vizsgaremek bemutatásával
A vizsgaremeket a befejező évfolyam lezárása, és a vizsgák megkezdése közötti időszakban, a vizsgaszervezőnél kell elkészíteni, a vizsgabizottság iskolai tagjának jóváhagyásával az általa megbízott
szakoktató felügyelete mellett.
A feladatot a vizsgaszervező intézmény adja ki a vizsgabizottság elnökének jóváhagyásával.
A vizsgaremek elkészítésének időtartama
- rajz-festési feladat esetén minimum 4 óra, maximum 8 óra
- mintázási és plasztikai feladatnál minimum 8 óra, maximum két nap 14 (2x7) óra
A kész vizsgafeladatot eredetiben kell prezentálni a szakmai vizsga idején és helyszínén.
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5.3.1.. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a
vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját
elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény
adja ki, illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik
szorgalmi időben, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnek
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5. 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.4.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Professzionális grafikai munkavégzésre alkalmas számítógép és perifériái, szerver
Jogtiszta szoftverek (professzionális pixel és vektorgrafikus programok, kiadványszerkesztők)
Internet kapcsolat

6.5.

Nyomtatók (tintasugaras A/3+ és lézernyomtató A/3)

6.6.

Lapszkenner

6.7.
6.8.

Digitális rajzpad
Projektor, vetítő vászon

6.9.

Digitális videó-kamera és reprózásra alkalmas fényképezőgép

6.10.

6.12.

Sokszorosított grafika előállítására alkalmas min. két nyomógép
(lehetőség szerint magas- és mélynyomó gép)
Sokszorosított grafikai műhely (nyomóformák elkészítésének eszközei vizesblokk, savazóblokk, légelszívó, lemezvágó, melegítőpad)
Vágóasztal, montírozó asztal

6.13.

Speciális tárolóeszközök

6.14.

Villamos alapmérések eszközei

6.15.

Egyéni védőeszközök

6.1.
6.2.
6.3.

6.11.

7. EGYEBEK
7.1.A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén
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13. számú melléklet
A CD mellékleten található.
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14. számú melléklet
A CD mellékleten található.

161

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai Program
2014

16. számú melléklet
A CD mellékleten található.
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18. számú melléklet
A CD mellékleten található.
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21. számú melléklet
A CD mellékleten található.
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23. számú melléklet
A CD mellékleten található.
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