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BEVEZETŐ
A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola
Magyarország egyik legrégibb zeneoktatási intézménye. Jogelődjét, a Debreczeni Zenedét 1862-ben
létesítették, alapítója a Debreceni Zenedei Egylet volt. Ez az iskola jelentette 90 éven át a debreceni
zeneoktatást. 1952-ben a középfokot és az alapfokot - az oktatás országos átszervezése miatt különválasztották: létrejött a Zeneművészeti Szakiskola, és az Állami Zeneiskola. 1956-ban - az
országban egyedülálló módon – a szakiskola önálló kollégiummal bővült.
1957-ben a szakiskola – a világon első és azóta is egyetlen iskolaként – még a mester életében felvehette
Kodály Zoltán nevét, aki személyesen jelent meg a névadási ünnepségen, s jelölte ki az iskola jövőjét.
1967-ben a szakiskolától különvált a tanárképzés, s létrejött a szakközépiskola, ahol a diákok középfokú
zenei és közismereti tanulmányaikat egyszerre, egy iskolában folytathatták, ez egészült ki önálló
kollégiummal.
A Zeneiskola Simonffy Emil, a Debreceni Zenede egykori legendás igazgatójának nevét kapta.
A két intézmény 2007. augusztus 1-től összevont intézményként, Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumként működött tovább. Többcélú
intézményként zeneművészeti szakközépiskolai, alapfokú művészeti iskolai és kollégiumi
nevelési-oktatási feladatokat láttuk el.
2009. július 1-én a kollégiumi tagintézmény megszűnt, az intézmény ettől kezdve szakközépiskolai és
alapfokú művészetoktatási feladatokat látott el.
2010. július 9-től az intézmény neve Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola –
Alapfokú Művészetoktatási Intézményre, 2012. szeptember 1-től Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskolára változott. A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény szabályozása szerint az elnevezés 2016. szeptember 1-től Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola.
A pedagógiai programnak két értékes, régi hagyományokkal és szakmai eredményekkel rendelkező
intézmény együttműködését kell biztosítani úgy, hogy a tagintézmények sajátosságainak, egyéni
arculatának megőrzése mellett meg tudjon felelni a 21. század korszerű közoktatási intézménnyel
kapcsolatos elvárásainak. Közös munkánk sikerének érdekében olyan értékrendet közvetítünk, a
nevelés-oktatás olyan módszereit alkalmazzuk, amelyek biztosítják intézményegységeink
eredményességét és szakmai tekintélyét. Feladatunknak tekintjük, hogy meglévő értékeink,
hagyományaink, eredményeink összekapcsolása egymást erősítve szolgálja nevelő-oktató munkánk
céljait.
Intézményegységeink szakmai önállóságának megtartásával jelöljük meg feladatainkat, ugyanakkor közös
igazgatású intézményként az intézményegységek együttműködésével, tevékenységeink összehangolásával
folytatjuk munkánkat. A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú
Művészeti Iskola nemcsak az oktatás és nevelés terén folytatja a tagintézmények hagyományait, hanem a
város kulturális, közművelődési életében való részvétel tekintetében is.
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Az iskola szellemiségét, hitvallását alapvetően az az útmutatás határozza meg, melyet 1957-ben, a
névadás alkalmával Kodály Zoltán fogalmazott meg:

"A debreceni szakiskola jövője: példát adni a szolfézs- és
hangszertanítás összehangolására, énekalapon történő
hangszertanítással, új életre hívni a hangszereket, a környékre
kisugárzó működéssel hangzó életre bírni a néma berkeket.
...hát ezt kívánom én. És ha a nevem valami bélyeget jelent, akkor
jelentse azt, hogy itt nem zongora-gépeket akarnak nevelni, hanem a
zenét gyökeréből értő és érző zenészeket és zeneértőket."
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JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK
Az intézmény neve: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti
Iskola
Az intézmény rövidített neve: Debreceni Zenede (Az 1862-ben alapított jogelőd intézmény
hagyományainak ápolásának céljából)
OM azonosítója: 031231
Alapító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény
Sajátos feladatellátása: sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők)
Székhelye, címe: 4024 Debrecen, Vár u. 1.
Telephelye, címe: 4024 Debrecen, Vár u. 1.
Helyrajzi száma: 8429
Jogelőd intézmény alapítása: 1862. (Debreceni Zenede)
Hatályos szakmai alapdokumentum kelte: 2019.09.01.
Az intézmény honlapja: www.debrecenizenede.hu
Az intézmény hivatalos e-mail címei:
❖
❖
❖
❖

iskola@kodaly-debr.edu.hu
kodalydebr@gmail.com
iskola@debrecenizenede.hu
simonffy.zeneiskola@gmail.com

A fenntartó neve, címe: Debreceni Tankerületi Központ
Szervezeti egységkód: HA0601
A fenntartó székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Ellátott feladatok: Mindenkori hatályos szakmai alapdokumentum szerint
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ALAPELVEK
Intézményünk pedagógiai alapelvei olyan örök emberi, erkölcsi értékeken nyugvó normák, szabályok és
elvárások, amelyek meghatározói az iskolai élet legfontosabb szereplőinek, a pedagógusoknak, a
növendékeknek, és a szülőknek
Intézményünkben azt kívánjuk biztosítani, hogy a tanulók nyugodt és humánus légkörben, optimális
tárgyi feltételek mellett, egészséges körülmények között, egységes nevelési elveket valló, kiválóan
felkészült pedagógusok segítségével készülhessenek a felnőtt életre.
Intézményünk elfogadott és közvetített általános értékei, céljai:
❖ Önismerettel rendelkező, kreatív és döntésképes emberek nevelése, akik mind a
továbbtanuláshoz, mind az önálló munkavállaláshoz megfelelő ismeretekkel rendelkeznek.
❖ A művészeti nevelés által harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakítása
és fejlesztése; a művészetek befogadására, értésére és művelésére képes és fogékony
tanulóifjúság nevelése.
❖ Az alapfokú zenei oktatásban megalapozni és fejleszteni a zenei műveltséget, a zene
sajátos eszközeinek segítségével nevelni és kibontakoztatni a személyiséget, felkelteni a
zenei élet eseményei iránti érdeklődést, a kiemelkedő képességű növendékeket felkészíteni
a továbbtanulásra, utánpótlást nevelni az amatőr együttesek számára.
❖ A már elsajátított készségek és képességek kibontakoztatása, majd ezekre alapozva ezen
tanulói tulajdonságok további fejlesztése.
❖ Az önálló tanuláshoz szükséges értelmi és akarati tényezők kialakítása, tanulási szokások
kifejlesztése.
❖ Az egészséges életmód szokásrendszerének tudatosítása és megszilárdítása.
❖ A szabadidő hasznos eltöltésének személyiségformáló szerepe.
❖ A haza, más népek és nemzetek, nemzetiségek megbecsülése, az emberi jogok tiszteletben
tartásának elfogadása, az erkölcsi tudat és magatartás fokozatos fejlesztése.
❖ Összefoglalva: tudás, kreativitás, esztétikum, humánum, hazaszeretet, egészség.
Az intézményünkben folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program egyes fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és
tanórán kívüli nevelési tevékenységek, sajátos pedagógiai feladatok.
Az itt megfogalmazott célok jelenleg is munkánk meghatározó elemei, s az iskola egészére kiterjedő
nevelési célkitűzéseket tartalmazzák. A jövőben is ezek hangsúlyozott figyelembevételével neveljük és
oktatjuk az iskolánkban tanuló fiatalokat.
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ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATÁNAK RENDJE
AZ INTÉZMÉNYBEN
Az intézményben folyó oktató-nevelő munka értékelésének és a szülői tájékoztatásnak legfontosabb
eleme az általunk használt elektronikus napló. Az elektronikus napló vezetése a pedagógusok kötelessége,
ellenőrzését az intézmény vezetői végzik.
Az elektronikus felület elérése:
http://debrecenizenede.e-kreta.hu

Nyilvántartott adatok
A hozzáférésekhez elengedhetetlen, hogy rendelkezzünk minden, az elektronikus rendszert használó
szülő, tanuló és kolléga elektronikus levelezési címével (e-mail), hiszen a kommunikáció ezen keresztül
történik. Ennek hiányában hozzáférés nem adható.

Szülői hozzáférés
Szülők és gondviselők az elektronikus felületen történő “Gondviselői hozzáférés igénylése” űrlap
kitöltését követően, az adminisztrátorok közreműködésével kaphatnak kibővített hozzáférést a
rendszerhez. Ekkor a rendszerben nyilvántartott tanulók közül azokhoz kapnak szülői hozzáférést,
akikhez gondviselőként hozzá vannak rendelve. A kibővített hozzáférés engedélyezéséhez az
adminisztrátorok kérhetnek személyes megjelenést is.
A szülői hozzáférés birtokában a gondviselők a tanuló tanulmányi rendjéről és az értékelésekről
szerezhetnek információkat. Az értékelések 6 órás késéssel jelennek meg az elektronikus felületen.

Tanulói hozzáférés
A tanulók hozzáférését a tanév elején hozzuk létre, ennek adatait az iskolatitkárok bocsájtják a tanulók
rendelkezésére.
A tanulói hozzáférés birtokában a tanulók az órarendjükbe beosztott órák időpontjairól és a számukra
beírt értékelésekről szerezhetnek információkat. Az értékelések 6 órás késéssel jelennek meg az
elektronikus felületen.

Pedagógusok hozzáférése
Pedagógusok hozzáférését az adminisztrátorok hozzák létre, az ezzel kapcsolatos adatokról az
iskolatitkárok és a vezetők adnak tájékoztatást. A pedagógusok az alábbi rendtartásra kötelezettek az
elektronikus napló vezetését illetően.
A szóbeli számonkérésre adott érdemjegyet a számonkérést követő 2 napon belül köteles a szaktanár a
digitális naplóba beírni. Az írásbeli dolgozatokra adott érdemjegyek a dolgozatírás dátumával kerülnek be
a digitális naplóba.
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Értékelések bevezetése az elektronikus naplóban
A szóbeli számonkérésre adott érdemjegyet a számonkérést követő 2 napon belül köteles a szaktanár a
digitális naplóba beírni. Az írásbeli dolgozatokra adott érdemjegyek a dolgozatírás dátumával kerülnek be
a digitális naplóba.
Értékelések fajtái, rendszeressége, száma
Az egyes tárgyakra vonatkozó értékelések félévenkénti kötelező számát, valamint az értékelések módját,
azok súlyozását az egyes intézményegységek programja részletezi. Az értékelések között évközi, félévi és
tanév végi értékeléseket használunk.
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A ZENEMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
Az iskola 1967-től működik szakiskolaként, szakközépiskolaként, majd szakgimnáziumként. Ezt
megelőzően, 1952-ig a középfokú zenei tanulmányaikat itt folytató fiatalok közismereti tanulmányaikat
más középiskolában folytatták. Ez igen nagymértékű kettős terhelést jelentett. Ebben a helyzetben hozott
megoldást a zenei gimnáziumok létesítése, amely Debrecenben a Csokonai Gimnáziumban működött
délutáni zenegimnáziumi tagozatként.
Azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a zenei gimnázium akkor tölti be feladatát, ha önálló
intézménnyé alakul, amely az oktató és nevelőmunkát koncentráltan, a zenei szakemberképzés jegyében
végzi, így alakult ki az a forma, amelyben iskolánk jelenleg is működik.
Meggyőződésünk szerint ez az iskolatípus teremt a legoptimálisabb feltételeket ahhoz, hogy a tanulók a
magas szintű szakmai képzést és az emberi kiteljesedésükhöz szükséges általános műveltséget egyaránt
megkapják. Mindezt oly módon, hogy a lehető legkisebb mértékűre csökkentse a kettős képzésből adó
terheket.

A zeneművészeti szakgimnázium feladata
Párhuzamos képzés keretében az általános műveltségi - közismereti - oktatással összehangolt szakmai
tanításon alapuló zenei képzés megvalósítása.
Az ismeret- és értékközvetítés, valamint a személyiség- és képességfejlesztés funkcióját helyezi előtérbe
úgy, hogy ezek egyensúlyát is biztosítani kívánja. Ezek a képzés jellegéből és sajátosságaiból adódó,
szükségszerűen megjelenő feladatok, amelyek együtt teszik eredményessé a tanulók szocializációját.

Az iskola emberképe
Eszményképünk a szakképzett, művelt, a nemzeti és egyetemes értékekre figyelő, embertársaival
együttérző, humánus, kreatív ember.

Az iskola által közvetített értékek
Az előzőekből következően iskolánk az alábbi értékeket közvetíti elsődlegesen:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

tudás
kreativitás
esztétikum
humánum
hazaszeretet
egészség
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Pedagógiai programunk annak összefoglalása, ahogyan célkitűzéseinket megvalósítjuk.

Az oktatás célja, a képzés rendje
Az iskola feladatának megfelelően alakulnak az oktatás céljai:
❖ felkészíteni tanulóinkat az érettségi vizsgára
❖ felkészíteni tanulóinkat a szakmai vizsgára
❖ felkészíteni tanulóinkat a továbbtanulásra.
Az iskola zongora, orgona, hárfa, hegedű, brácsa, gordonka, bőgő, gitár, fuvola, furulya, fagott, klarinét,
oboa, szaxofon, harsona, kürt, trombita, tuba, ütőhangszer, magánének, zeneelmélet-szolfézs,
zeneszerzés, népzenész tanszakokon folytathat képzést.

Szerezhető végzettségek
❖ a 12. évfolyam befejezése után: érettségi bizonyítvány;
❖ a 2016/2017. tanévtől párhuzamos képzésbe belépő tanulók számára a komplex szakmai érettségi
„Előadóművészeti program- és projektszervező” szakképesítést ad;
❖ az érettségire épülő, illetve az érettségi utáni szakképzés befejezése után: szakmai
vizsgabizonyítvány az alapdokumentum szerint oktatott szakmairányoknak megfelelően.

Az iskolába kerülés feltételei
A tanuló feleljen meg a zeneiskola - az alapfok – utolsó (6.) évfolyamának megfelelő hangszeres és
elméleti követelményeknek, amelyről a felvételi vizsgán ad számot. Az elsődleges feltétel tehát a szakmai
tudás, de emellett fontos szempont a képesség és a fejleszthetőség is.
Ezért iskolánk a több lépcsős szakmai alkalmassági vizsgarendszert alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy az
alkalmassági vizsga előtti félévben a „Nyitott Kapuk” elnevezésű beiskolázási és konzultációs
rendezvény keretében - szakmai konzultáció keretében - képet alkot a jelentkezők pillanatnyi
felkészültségéről és képességéről. A szakmai alkalmassági vizsga során így nemcsak a tudásszint, hanem
a fejlődés is nyilvánvalóvá válhat.
Azok a tanulók, akik az elméleti vagy a hangszeres követelményeknek csak részben feleltek meg, a
hatályos törvényi szabályozások keretein belül szervezett rendkívüli felvételi eljárásban vehetnek részt, s
az itt nyújtott teljesítményük alapján születik meg a döntés arról, hogy bekerülhetnek-e a képzésbe. A
felvételről a tanszakvezetők és az iskolavezetés együttes tanácskozásán születik döntés.
Az alkalmassági vizsga gyakorlati és elméleti (írásbeli és szóbeli) részből áll, melynek követelményeit,
illetve értékelési rendszerét honlapunkon, valamint az évente megjelenő felvételi tájékoztatóban is
közzétesszük.
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A tanulói jogviszony
A tanulói jogviszony létrehozásánál az alábbi érvényesülnek:
❖ szakmai alkalmasság
❖ esélyegyenlőség, speciális képességfejlesztés.
Az iskola tanulója lehet:
❖ az a tanuló, aki a 8. évfolyam eredményes befejezését dokumentummal igazolja, az eredményes
alkalmassági vizsga alapján az 1. szakmai évfolyamon és a 9. közismereti évfolyamon,
❖ bármely zeneművészeti szakgimnázium tanulója, szülői kérelemre, főtárgyi meghallgatás és az
igazgató döntése alapján a megfelelő évfolyamra,
❖ az, aki eredményes alkalmassági vizsgát tett, érettségi vizsgája van,
➢ zeneművészeti középiskolai végzettséggel az érettségire épülő, szakmai vizsgára felkészítő
1 éves képzésben,
➢ zeneiskolai tanulmányokat követően, vagy új szakmairány felvétele esetén az érettségi
utáni, szakmai vizsgára felkészítő két éves képzés első évfolyamán folytathatja
tanulmányait.

A tanulói jogviszony megszűnése
Tanköteles korban csak abban az esetben kerülhet sor a tanulói jogviszony megszüntetésére, ha a tanuló
más iskolában folytatja tanulmányait.
Nem tanköteles korban a tanulói jogviszony az alábbi esetekben szűntethető meg:
❖ más iskolába történő átvételkor,
❖ az igazolatlan mulasztás törvényben előírtaknak és a helyi házirendben szereplő szabályozásnak
megfelelő esetben,
❖ szülői döntés alapján.
Nagykorú tanuló tanulói jogviszonya saját írásbeli kérésre megszűntethető.
A tanulói jogviszony csak abban az esetben szüntethető meg, ha a tanuló mindennemű, az iskolával
szemben fennálló tartozását (könyvtári kölcsönzés, hangszerkölcsönzés, fellépőruha) rendezte és erről a
megfelelő igazolást bemutatta.

A képzés rendje
Az iskola egyik jellegzetessége, hogy párhuzamos - szakmai és közismereti - képzést folytat. Ennek az a
magyarázata, hogy a zenei képesség az egyik legkorábban megmutatkozó képességek egyike, amely az
alapfokú művészeti oktatásra építve folyamatos fejlesztést igényel.
A szakmai kerettanterv a szakmai képzést kettő variációban teszi lehetővé:
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❖ párhuzamos képzés, érettségire épülő évfolyammal: a 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig közismereti
és szakmai képzés – az érettségire épülő 13. évfolyamon szakmai képzés folyik, a tanuló az
érettségi vizsgát a 12., a szakmai vizsgát a 13. évfolyam befejezése után teheti le.
❖ az érettségi utáni, szakmai képesítő vizsgára felkészítő két éves szakképzés.
A szakirányú felsőoktatási intézmények nem írják elő a zeneművészeti szakgimnáziumban szerezhető
szakmai vizsgát felvételi követelményként, csak az érettségi vizsgát. Így tanulóinknak lehetőségük van
arra, hogy tanulmányaikat a felsőoktatásban folytathassák az érettségi megszerzése után. Amennyiben a
tanuló nem teljesíti a felsőoktatási felvételi követelményeket, saját kérésre — amennyiben az iskola
beiskolázási lehetőségei megengedik — folytathatja tovább tanulmányait a 13. évfolyamon, s a szakmai
vizsga után ismét felvételizhet a felsőoktatási intézményekbe.
A párhuzamos képzés mellett az iskola érettségi utáni szakképzést is folytat, melynek anyaga megegyezik
a 9-12. évfolyamokon folyó képzés anyagával. A jövőt tekintve a szakmai képzés a felnőttoktatás
formájában is megvalósulhat, mivel egyes tanszakokon erre az utóbbi időben igény jelentkezett.

A képzés további sajátosságai
A tanulóközösségek alacsony létszáma
A képzés jellege és magas költségei miatt az iskola nem folytat tömeges képzést. Iskolánk épülete nem
alkalmas 24 főnél magasabb létszámú csoportok elhelyezésére. Szakmai szempontok alapján a
beiskolázáskor igyekszünk a létszámokat úgy alakítani, hogy inkább a differenciálásra alkalmasabb
alacsony létszámú osztályokat alakíthassuk ki.
A hangszeres és korrepetíciós órák a 80591-es szakfeladat értelmében egyéni órák keretében zajlanak,
illetve egyes szakmai tantárgyak oktatása is a törvényi szabályozás szerint engedélyezett kis létszámú
csoportokban történik. Mindezt indokolja a zenetanulás időigényessége, a magas óraszámok és az egyéni
órákon elsajátított ismeretek beépülését szolgáló gyakorlás szükségessége.

A képzés humán jellege
A szakközépiskolák és szakgimnáziumok döntő többsége - mivel a várható munkaerőpiaci igényt elégíti
ki - a természettudományos tantárgyakat helyezi előtérbe, a humán tantárgyak közül pedig az idegen
nyelveket.
Iskolánkban a humán képzés kap nagyobb hangsúlyt. Ez az iskola jellegéből következik. Egyrészt az
időigényes szakmai képzés nem teszi lehetővé, hogy az érettségi tantárgyak kiemelt jelentősége mellett a
többi tantárgy tekintetében egyensúly jöjjön létre, másrészt a továbbtanulásra történő felkészítés alapvető
fontosságú szempont.
Tanítványaink elsősorban a szakirányú (zeneművészeti) felsőoktatást választják, de egy részük más
jellegű pályák, más felsőoktatási intézmények felé orientálódik az érettségi vizsga után. Az iskola nem
tudja vállalni, hogy minden irányba eséllyel indítsa növendékeit, de azt igen, hogy a humán jellegű
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felsőoktatás reális esélyt jelentsen azok számára, akik úgy döntenek, hogy nem a zenei pályát választják
az iskola befejezése után.
Intézményünk beiskolázási mutatói nem csak a zeneművészeti szakgimnáziumokkal, de más
iskolatípussal összehasonlítva is igen jók. A képzés szervezettségének és hatékonyságának köszönhetően
évről évre 95-100%-os beiskolázási arányt érünk el. Ezekkel a mutatókkal iskolánk az országban a
zeneművészeti szakgimnáziumok között az élvonalban áll.

A nevelő-oktató munka súlypontja, a szakmai képzési terület
A közismereti - általános műveltségi - tanterv kialakítása maximálisan figyelembe veszi a képzés jellegét,
ugyanakkor szükségesnek és fontosnak tartja, hogy a tanulók megszerezzék azt a tudást, melynek
birtokában személyiségük kiteljesedik, szakmai felkészültségük gazdagodik, s meg tudnak felelni a
modern világ kihívásainak, nyitottak lesznek a kultúra, a művészet, a tudomány új eredményeire,
felismeréseire.

A pedagógiai folyamat
Iskolánk oktatási, képzési, nevelési céljai nem választhatók szét egymástól. Az oktatási célokban
megjelölt végzettségek mellett fontos az is, hogy a tanulók olyan szemlélettel és szellemiséggel hagyják
el az iskolát, amelyek éppen úgy elengedhetetlenek szakmájuk eredményes gyakorlásához, mint
megszerzett ismereteik és kibontakozó képességük.
A bevezetőben már meghatároztuk emberképünket, valamint azokat az értékeket és célokat, amelyek a
pedagógiai folyamatban megjelennek:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

tudás
kreativitás
esztétikum
humánum
hazaszeretet
egészség.

Ezek alapján céljainkat az alábbiakban foglalhatjuk össze:
❖ legyen a tanuló magas szinten képzett, ugyanakkor művelt
❖ alakuljanak ki helyes tanulási szokásai, legyen adottságainak megfelelő gyakorlási és tanulási
módszere, és rendelkezzék koncentráló- és kontrollálló-képességgel
❖ legyen igénye az állandó önképzésre, fejlődésre, ismereteinek és tudásának gazdagítására
❖ megszerzett tudását, képességeit önállóan, kreatív módon alkalmazza
❖ legyen képes adott helyzetben a felkészültségének és tudásának megfelelő legjobb teljesítmény
nyújtani
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váljon társaiért és önmagáért felelős emberré
legyen együttérző és segítőkész embertársaival
becsülje az alkotó embert, mások tehetségét és tudását
tisztelje az egyéniséget, mivel ő maga is ezt várja el másoktól
legyen tájékozott a művészetekben, váljon értő és érzékeny befogadóvá
fogadja el, hogy eredmény csak kitartó munkával érhető el, s a benne rejlő tehetség
kibontakoztatása nemcsak a tanárai, hanem az ő felelőssége is
❖ tartalmilag ötvözze az ismeretek, képességek rendszerét és a pályaválasztáshoz szükséges alkotó
beállítottságot, az értelmiségi lét szellemét.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Az iskola által képviselt nevelési célok megvalósítása
Szakképzettség és műveltség (tudás)
Ezt az alapvetően polgári, s jelenünkben egyre erőteljesebben megfogalmazódó igényt iskolánk
létrejöttétől kezdve képviseli és vallja. A szakmai oktatás velejárójának tekinti az általános műveltséget, a
művészetek mindegyikében való jártasságot. A művészetet hivatásának tekintő emberrel kapcsolatban ez
az igény a múlt század közepén fogalmazódott meg, s azóta is jelen van a társadalmi köztudatban.
A zenei és általános műveltségi tantárgyak kapcsolódása bizonyos esetekben egyértelmű, pl. az irodalom
vagy a művészettörténet, vagyis a humán tantárgyak tekintetében. A természettudományokhoz való
kötődés viszonylag lazább, de a kapcsolódási pontok ott is kimutathatók: például a fizika hangtani
fejezete, vagy az elektronikus zenével való kapcsolata, illetve a biológia és a zenélő ember fiziológiai
összefüggései.
Ezek alapján nyilvánvaló, hogy torz szemlélet volna, ha a szakmai képzés egyoldalú lenne.
Az idegen nyelvek ismerete szintén szakmai igény: a zene nemzetközi, az iskolának külföldi kapcsolatai
vannak, növendékeink olyan zenei táborokban és kurzusokon vesznek részt, ahol a nyelvtudásra szükség
van. Az idegen nyelv ismerete pályájukon később is elemi követelmény lesz. A kommunikatív készség
szintén a szakma velejárója. Tanítványaink nagy része tanár lesz, vagyis az anyanyelv választékos
használata, a stílusérzék, a biztos helyesírás a szakmai felkészültséghez tartozik.

A nemzeti és egyetemes értékekre figyelő, humánus, alkotó ember
A művészetet oktató intézmény egész létével ezeket az alapelveket képviseli. A művészet az emberi
lényeg egyik legfontosabb hordozója és megnyilatkozása (az ember az egyetlen lény, aki a szépség
mértékével is viszonyul a környezetéhez, a világhoz).
A művészethez, illetve esztétikumhoz való viszonyban olyan magatartás kialakítása a cél, hogy a
tanulóban legyen igény a művészeti - és a művészeten kívül eső - esztétikumra, hogy olyan befogadóvá
váljon, aki felismeri: az adott műalkotásban, adott közegben (formai – szerkezeti - stiláris) emberi
mondandó jelenik meg, ez pedig teljesebb emberré tesz. A művészet az esztétikai nevelés legfőbb
eszköze. Ugyanakkor a műalkotásban a tartalom és forma egyedi egysége valósul meg, s ez az egyediség
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és az egyéniség, vagyis az egyes ember fontosságát és méltóságát hangsúlyozza. Ez a kreativitást is
erősíti, hiszen az interpretáció is csak akkor értékes, ha abban az egyéniség - az előadó egyénisége, a mű
önálló értelmezése - megjelenik. A művészet tehát humanizál, tudatosítja az emberi lényeget, élménnyé
válva az emberi kiteljesedést szolgálja. Mindez a művészi alkotásokkal való találkozás, azok
megismerése révén bontakozhat ki. Természetesen a képzésből adódóan a zeneművészet kiemelkedő
alkotásai kerülnek előtérbe, ugyanakkor a többi művészettel foglalkozó tantárgy is ezt a szellemiséget
képviseli.
Tanítványaink nemcsak osztályközösségben élnek, hanem szakmai közösségekben is. Ennek több nevelő
hatása is van. Meg kell tanulniuk az együttműködést, az egymást támogató, egymásra. figyelő
magatartást. Tapasztalhatják, hogy egyéni tevékenységük színvonala az egész közösség teljesítményét
befolyásolja. Mindez alkalmazkodásra és felelősségtudatra nevel.
Intézményünk Kodály Zoltán nevét viseli. Névadónk szellemiségének ápolása is az egyetemesség európaiság - magyarság összefüggéseit hangsúlyozza. Az iskola már alapításakor azt a feladatot kapta,
hogy "...bár a művészet, és így az ének és zene minden nemzetiségen kívül áll, mindazonáltal a magyar
nemzeti szellemre kiváló gond fordíttassék." (a Debreceni Zenede Alapító Okirata)
Ezért tekintjük alapvető fontosságúnak, hogy diákjaink megismerjék a magyarság múltját és jelenét,
hagyományait és kultúráját, és ezzel párhuzamosan az emberiség múltját, jelenét, az egyetemes emberi
kultúrát is.

A szakmai kultúra
A zenész szakma kétarcú: folyamatos önképzést, fejlődést kíván, ugyanakkor bizonyos vonatkozásokban
konzervatív. A muzsikussal szembeni elvárások hosszú idő óta változatlanok a színpadi viselkedés, az
öltözék, az ott nyújtott teljesítmény tekintetében. Mindezeknek tanulóink számára természetes
követelménnyé kell válnia. Ezért - s más szempontok miatt is - támogatjuk és ösztönözzük tanítványaink
iskolai és iskolán kívüli szerepléseit, fellépéseit. Ezek természetesen nem jelenthetnek olyan
elfoglaltságot, amely tanulmányaikra káros hatással jár. A tanulás folyamatát, a szereplések arányát az
iskola szabályozza, ezért iskolán kívüli, illetve nem iskolai szervezésű szerepléseken csak a főtárgy tanár
hozzájárulásával és az igazgató jóváhagyásával lehet részt venni.
A szereplések azért is fontosak, mert hozzászoktatják növendékeinket a nyilvános fellépéshez, a lámpaláz
és szorongás legyőzéséhez, s a szakma egyik legnehezebben megszokható és elfogadható kihívásához,
vagyis ahhoz, hogy ezen a pályán az adott pillanatban nyújtott teljesítmény alapján történik az értékelés
és minősítés.
Az így elsajátított szereplési gyakorlat viszont az élet más területén is érvényesül, vagyis diákjaink
megtanulják az adott helyzetben a legjobb formájukat nyújtani.

Egészség
Az állóképesség, a megfelelő edzettség, erő és ügyesség a zenei tevékenységet folytató növendék számára
éppoly fontos, mint más életpályára készülő kortársainak. Sajátosságként ezen a területen a
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hangszerkezelés testi követelményeivel történő összehangolás jelentkezik, ami egyfelől bizonyos
kímélést, másfelől bizonyos szervek erősítését, illetve a hosszas gyakorlás következtében szükségszerűen - az egyoldalú erőfeszítésre kényszerülő test speciális edzését jelenti. Ebből következően
a testedzésnek sajátos szempontoknak kell megfelelnie.
Tágabb értelemben az egészséges életmódot szolgálja a tiszta környezet megteremtése és megtartása, az
értelmesen megszervezett gyakorlás. Meg kell akadályoznunk, hogy a túlhajszoltság következtében testi
és lelki sérüléseket szenvedjenek el tanulóink. Éppen ezért fokozatosan kell hozzászoktatni őket az iskola
- kétségkívül igen nagy - megterheléseihez. Az önállóság, a jól megtervezett időbeosztás nemcsak a
tanulás, de az egészség szempontjából is nagyon fontos. Az iskola egészségfejlesztési és környezeti
nevelési programja ezeket a szempontokat érvényesíti.
Ezek a célok a nevelőtestület együttműködésével valósíthatók meg. Vagyis minden pedagógusnak el kell
fogadnia ezeket a nevelési célokat és elveket, hiszen mindannyian felelősek a tanítványok
személyiségének formálódásáért. Mindaz az előny, amelyet e képzési forma képvisel, csak egységes
nevelési szemlélet mellett aknázható ki, vagyis a zenei és a közismereti képzés egy szervezeti egységben
történő megvalósításának csak ilyen szemlélet mellett van értelme.
Az egy tanár - egy növendék kapcsolat, amely a főtárgyi órákon kialakul, az osztály-, illetve
csoportkeretekben működő általános oktatási helyzettel szemben jelentős és vitathatatlan pedagógiai
előnyt jelent. A tanár - tanítvány kapcsolatának e sehol máshol meg nem lévő lehetőségét felelősséggel
kell kihasználni. Ez azt is jelenti, hogy a főtárgy tanárok emberi és szakmai tekintetben is döntő szerepet
játszanak a pedagógiai folyamatban Ez a fentieken túl azért is így van, mert ők testesíthetik meg
leginkább azt a modellt, emberképet, amelyet programunk megfogalmaz.
Különleges oktatási forma, mikor a főtárgy tanár és a zongorakísérő egyidőben foglalkozik a tanulókkal a
korrepetíciós órán.
Az osztályfőnökökre is különleges szerep vár, ezért az ő felelősségük is fokozott, hiszen - a főtárgy
tanárokkal együttműködve - koordináló, és kiegyensúlyozó szerepet töltenek be a két terület között.

A tanulók fizikai állapotának mérésére iskolánkban alkalmazott módszerek
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az oktatásért
felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban, tanévenként
megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon,
ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik.
A 2014/2015. tanévtől a fittségi felméréseket a Magyar Diáksport Szövetség közreműködésével
kidolgozott Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszer (a továbbiakban: NETFIT® rendszer)
protokollja szerint kell elvégezni. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését,
vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi.
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Az egészségnevelés célja
Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének,
magatartásának, életvitelének kialakulását. Arra azért van szükség, hogy a növendék képes legyen arra,
hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, képessé váljon az egészség megőrzésére,
illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet
erőforrását kell értelmezni
Az iskolára nagy felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Az iskola
tárgyi feltételei nagyon korlátozottan tudnak megfelelni ennek a célnak. A pedagógusok feladata, hogy
segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a
gyerekek, a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik: a
betegségek megelőzésének módja, a környezeti hatások kivédése, az egészséges táplálkozás, a testmozgás
fontossága, de a lelki egészség megőrzése is.
Különösen a serdülőkre veszélyes tényezők - a káros függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a
dohányzás, alkohol- és kábítószer–fogyasztás, káros szenvedélyek (játék, számítógép, Internet, stb.)
helytelen táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának megelőzésében az iskola fontos szerepet
játszik, mivel tanítványaink sok időt töltenek az iskolában tanári felügyelet alatt, ez a pedagógus
lehetőségeit, de felelősségét is megnöveli.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása a tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és
testnevelés óra) az iskolai védőnő közreműködésével valósul meg.

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, szociális támogatás
Iskolánk egyik meghatározó és alapvető feladata a tehetséggondozás és a képességfejlesztés. Ugyanakkor
a zeneileg képezhető tanulók között is kiemelkednek átlagon felüli tehetségek, ami a tehetséggondozás
kötelezettségével jár. A feladat kettős: egyrészt meg kell óvni a tanuló személyiségét a közösségből való
kiszakadás káros következményeitől, másrészt meg kell adni a lehetőséget a kibontakozáshoz.
A nagyobb terhelés és szereplési lehetőségek megadása az egyik oldalon, az önhittség és az elzárkózás
elkerülése a másikon. A rendkívüli tehetségeknek megadható kedvezmények kérdése komoly pedagógiai
megfontolást és nagy körültekintést igényel, s ebben a nevelőtestületnek egységes álláspontot kell
képviselnie.
Mivel ezek a tanulók nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, jelentős elvárások vannak velük szemben,
s rendszerint felelősségtudatuk is nagyobb, mindenképpen több figyelmet igényelnek és kapnak a
nevelőtestülettől. Ez nemcsak a rendkívüli órákban nyilatkozik meg, hanem átmeneti könnyítésekben. Ha
valamilyen nagyobb feladatra készülnek (pl. országos versenyre), átmenetileg felmentést kaphatnak a
nem érettségi tárgyak óráinak látogatása alól, majd segítséget az elmaradt tananyag pótlásához.

21

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola
PEDAGÓGIAI PROGRAM
4024 Debrecen, Vár u. 1.
A felzárkóztatás elsősorban azokra a tudásbeli hiányosságok vagy lemaradások megszüntetésére irányul,
amelyek az eltérő iskolai előzményekre vezethetők vissza. Az iskolába kerüléskor szintfelmérés történik,
melynek segítségével képet alkot a nevelőtestület a tanuló tudásáról és felkészültségéről. Az egyéni órák,
a kis csoportos foglalkozások, s az osztályok alacsony létszáma lehetővé teszi az egyéni terhelhetőség
tervezését és a tanulók eltérő felkészültségéhez történő alkalmazkodást, emellett szükség van
korrepetíciós foglalkozásokra. Szakmai téren általában a gyengébb elméleti előképzettség jelent gondot
az első év folyamán. A szakmai programban lehetőség van ún. fakultációs órák beiktatására, ennek
keretében van mód ezeknek a hiányosságoknak a felszámolására.
A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók kifejezetten előnyös és kedvező helyzetbe kerülnek iskolánkban.
Ez az iskola szellemiségéből, másrészt a képzés helyi sajátosságaiból következik.
Bár általános az a vélekedés, hogy a tanulói teljesítmény egyenes arányban van a szülők iskolázottságával
és anyagi helyzetével, mivel helyzetüknél fogva ezek a családok ambicionálják leginkább a gyermek
eredményes tanulását, ez iskolánkra nézve kevésbé jellemző. Semmilyen anyagi támasz és szülői ambíció
nem tudja pótolni, vagy helyettesíteni ezen a pályán a szorgalmat és a tehetséget. Természetesen a szülők
fontos szerepet töltenek be a tanuló előmenetelében, hiszen azzal, hogy gyermeküket zenei pályára
irányították nagy valószínűséggel - ha nem is véglegesen - eldöntötték a jövőjét, bíznak gyermekük
képességeiben, erősítik önbizalmukat, figyelemmel kísérik fejlődésüket, áldozatot vállalnak azzal, hogy
gyermekük kiszakad a szülői házból (tanítványaink nagy része vidéki!).
Az iskolai rendezvények az iskola egész közösségét érintik. Ezt a rendezvények is tudatosítják és Az
anyagi vagy szociális értelemben nehéz helyzetben élő gyermekek támogatásának tehát kiemelt
jelentőséget tulajdonítunk. Bár anyagi téren nagyon korlátozottak a lehetőségeink, és ilyen tekintetben
kevésbé tudjuk tanulóinkat segíteni, más vonatkozásban szakmai fejlődésükhöz minden feltételt
biztosítani tudunk: ingyenes kottákat, hangszereket, gyakorlási lehetőséget.
Az iskola az ország minden részéről, sőt külföldről érkező diák számára nyújt képzést – a diákok nagy
része kollégiumokban kap elhelyezést.
A különféle szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon, illetve a házirendben
tájékoztatjuk a szülőket is. Anyagilag támogatjuk a zenei táborokban és a versenyeken való részvételt.
Minden iskolánkban tanuló diák számára biztosított a hangszerhasználat.
Kapcsolatot tartunk a szakszolgáltató intézményekkel: a diákok főiskolai konzultációkon, iskolai
kurzusokon vehetnek részt.
Az iskolát támogató „A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskoláért Alapítvány” és a
Kodály-Hagyaték is hozzá tud járulni a szakmai költségekhez - versenyek, kurzusok részvételi díjaihoz.
Külső kapcsolataink segítségével a tanulók kedvezményesen jutnak hozzá a koncertjegyekhez,
hangversenybérletekhez.
Mindez azt is jelenti, hogy - kétségkívül a mai társadalmi viszonyok között talán kevésbé jellemző módon
- egyedül és kizárólag a szakmai teljesítmény az értékmérő, és egyáltalán nem szerez elismerést,
népszerűséget a szülők társadalmi pozíciója vagy éppen anyagi helyzete. Ezt tanítványaink is
megfogalmazzák, észreveszik és büszkék rá. Sokkal nagyobb tiszteletet és megbecsülést szerez egy
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vizsgán elért jeles eredmény, mint egy divatos, márkás ruhadarab. Ez a szemlélet, melyet a nevelőtestület
is egyöntetűen képvisel, kedvező helyzetbe hozza a szociálisan hátrányos helyzetűeket, de anyagi
nehézségeiken nem segít.
Szerény lehetőségeink között is minden lehetséges módon támogatjuk a rászoruló tanítványainkat.
Magatartási és tanulási zavarok előfordulnak. Az iskola nagy erőfeszítést kíván a növendékektől, ezért aki
alkalmatlan ennek teljesítésére, általában meg sem próbálkozik a bekerüléssel. Amennyiben már tanulói
jogviszonyban álló növendékeinknél ilyen gondok adódnak, a mentálhigiénikus egyedi foglalkozás
keretében, a szaktanárok korrepetíciós foglalkozás keretében nyújtanak segítséget.
Pszichés problémák szintén adódnak. Ezekben az esetekben is tudunk segítséget nyújtani: iskolánkban
hetente egy alkalommal van pszichológusnak fogadóórája, és a nevelőtestület egy tagja rendelkezik
mentálhigiénikusi egyetemi végzettséggel, hozzájuk a tanulók közvetlenül fordulhatnak.
A sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel küzdő tanulók a szakvélemény alapján egyéni
fejlesztésben részesülnek.
Az iskola alapdokumentuma előírja a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrált oktatását.
Amennyiben a tanuló számára a szakvélemény egyéni fejlesztést ír elő, ehhez gyógypedagógus
szükséges, melyet a Debreceni Tankerületi Központ, illetve az illetékes szakszolgálat biztosít
számára.
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Közösségfejlesztés, Diákönkormányzat
A közösségi életnek az iskola sajátosságaiból adódóan olyan területei vannak, amelyek más
iskolatípusban ismeretlenek. Itt a közösség nemcsak az osztályt jelenti. A szakmai képzés területén a
csoportok évfolyam szintjén szerveződnek, a kamarazenekarokban, zenekarokban és az énekkarokban
pedig különböző évfolyamok tanulói vannak együtt, a tanszakok tanulói is közösséget alkotnak.
Mindez a közösségi élet és kapcsolatok gazdag és sokszínű lehetőségét teremti meg.
Az iskolai rendezvények az iskola egész közösségét érintik. Ezt a rendezvények is tudatosítják és erősítik
– a Gólyahétvége, a Gólyaavató, a Mikulásposta, a szalagavató, a ballagás, a kirándulások, a koncertek,
versenyeken történő együttes részvétel.
A szakmai közösség fejlesztését szolgálják a tanév során megrendezett szakmai jellegű háziversenyek,
melyeket a különböző szakmai munkaközösségek szerveznek lehetőség szerint az aktuális évfordulók,
közelgő megmérettetések anyagához igazítva. A háziversenyek közül kiemelkednek a
zeneelmélet-szolfézs, zenetörténet és népzene munkaközösség által szervezett, az iskola egész közösségét
megmozgató műveltségi vetélkedők. A háziversenyek megrendezését az éves munkatervben rögzítjük.

Közösségi szolgálat
A szociális kompetencia fejlesztésének, az embertársaival együtt érző, humánus ember ideálját kitűző
pedagógiai programunk megvalósításának egyik fontos színtere a közösségi szolgálat. A 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 133. § (1) értelmében a „Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi
szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását.”

A közösségi szolgálat választható területei:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

az egészségügyi,
a szociális és jótékonysági,
az oktatási,
a kulturális és közösségi,
a környezet- és természetvédelmi,
a katasztrófavédelmi,
az óvodás korú, sajátos nevelési igény gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sportés szabadidős területen folytatható tevékenység.

Felelősök, feladatkörök
Az intézmény vezetője: felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért, továbbá gondoskodik a
koordinátor személyének kijelöléséről, és arról, hogy az intézményben az osztályfőnökök nyilvántartsák
és folyamatosan vezessék a tanulók közösségi szolgálatának végzését a törzslapon, a bizonyítványban és
a naplóban..
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A koordinátor: feladata a fogadóhelyekkel való kapcsolattartás, a tanulók előzetes felkészítése és a
tapasztalatok pedagógiai célú feldolgozása., a teljesítést igazoló szolgálati naplók évenkénti
összegyűjtése.
Az osztályfőnök: együttműködik az iskolai koordinátorral, jelentkezteti a diákokat, adminisztratív a
tevékenységet végez, tájékoztatja a szülőket.

A közösségi szolgálat dokumentálása:
A tanuló tanévenként jelentkezési lapot tölt ki, amely tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás
tervezett idejét, a szülő/gondviselő aláírását. Az osztálynaplóban, a törzslapon és a bizonyítványban az
osztályfőnök rögzíti a közösségi szolgálat (rész)teljesítését.
Iskolaváltás esetén , illetve a szolgálat teljesítése után az iskola igazolást állít ki a közösségi szolgálat
teljesítéséről 2 példányban, amelyből egy a tanulónál, egy példány az intézmény irattárában marad.
Az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése előfeltétele az érettségi bizonyítvány kiadásának, így a teljesítés
tényét az osztályfőnök a bizonyítvány és a törzslap Jegyzet rovatában a megfelelő záradék alkalmazásával
rögzíti.

A program lebonyolítása
A diákok az 50 órából 5-5 óra felkészítő és feldolgozó foglalkozáson vesznek részt. A feldolgozó
foglalkozások az osztályfőnök irányításával az osztályfőnöki óra keretein belül is megtörténhetnek.

Iskolai programok beszámítása a közösségi szolgálatba
Iskolai program esetén, amennyiben a tanuló aktívan közreműködik a műsor létrehozásában,
lebonyolításában beszámíthatók az alábbi óraszámok.
Közreműködés iskolai ünnepségeken, évfordulós megemlékezéseken (1 óra)
Közreműködés iskolai Zenei Világnapi hangversenyen (2 óra)
Közreműködés iskolai szalagtűző rendezvényen (2 óra)
Egyéb iskolai koncertek szervezésével lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése (max. 2
óra)
❖ Tanulótárs korrepetálása (max. 2 óra)
❖
❖
❖
❖

Diákönkormányzat
Az iskola tanulóinak érdekképviseletét a diákönkormányzat látja el, amely véleményt nyilváníthat és
javaslattal élhet az iskola működésével kapcsolatban, így tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi
kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért tanár segíti, aki - a
diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is.
A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, hatáskörei
gyakorlásáról, és amennyiben a törvény megengedi, egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Évente
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legalább egy alkalommal diák-közgyűlést szervez a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok
érvényesülésének áttekintése céljából. Az évi rendes diák-közgyűlés mellett rendkívüli diákgyűlés
összehívását az iskola igazgatója mellett az iskolai diákönkormányzat vezetője is kezdeményezheti. A
diákönkormányzat külön hirdetőtáblával rendelkezik, s az iskolarádiót is használhatja a diákság
tájékoztatására.
A diákönkormányzat képviselőinek lehetősége van arra is, hogy országos rendezvényeken, megyei és
városi tájékoztatókon részt vegyen. Feladatainak ellátására térítésmentesen használhatja az iskola
berendezéseit, ha ezzel az iskola működését nem korlátozza.

A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai
Az ifjúságvédelem feladata, hogy közreműködjön a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködjön a gyermekjóléti szolgálattal, ill. a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és
hatóságokkal.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
❖ A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi
munkáját.
❖ Tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak
hozzá, illetve hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt
kereshetnek fel.
❖ A pedagógusok, a szülők és a gyermekek jelzése alapján segítséget nyújt a veszélyeztetettség
elhárításában, ill. megszüntetésében.
❖ A pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén (pl.
gyermekbántalmazás, veszélyeztetettség vélelme) értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, annak
felkérése esetén részt vesz az esetmegbeszélésen.
❖ A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapítását kezdeményezi (a gyermek lakó- ill. tartózkodás helye szerint illetékes
önkormányzat polgármesteri hivatalánál).
❖ Figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére, gyűjti és terjeszti az e tárgykörben (ill. a
gyermek- és ifjúságvédelem terén) felhasználható új pedagógiai módszereket, eszközöket,
szakirodalmat.
❖ A veszélyeztető okok, a hátrányos helyzet megszüntetése érdekében kapcsolatot tart az iskola
igazgatójával, az osztályfőnökökkel, a tantestülettel, a szülői szervezet tagjaival.
❖ Tagja az egészségfejlesztési csoportnak.
❖ Összegezve: Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, képviseli a gyermekek
érdekeit.
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Az iskolai élet rendje és szervezete
Az iskolai szervezet működését részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)
szabályozza. Az intézmény vezetője szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkező szakember. Munkáját
az intézményegység-vezető, az iskolatanács, igazgatóhelyettesek, iskolatitkár, gazdasági összekötő,
ügyintézők és a gondnok segíti, akik a részterületek irányításáért és tevékenységéért felelősek.
Az iskolavezetés általában hetenként tanácskozik, de ha a munka megköveteli, akkor gyakoribb
egyeztetésre is sor kerülhet.
Mivel az oktatás illetve képzés rendkívül szerteágazó tevékenységet jelent, az iskolai élet
megszervezésében fontos szerepet töltenek be a közismereti és zenei munkaközösség-vezetők
(tanszakvezetők). Ők koordinálják az egyes munkaközösségek, tanszakok munkáját, szervezik a
meghallgatásokat, vizsgákat, méréseket, folyamatosan kapcsolatban állnak a szaktanárokkal és az
iskolavezetéssel.
Az osztályfőnökök az osztályok életének irányításában és szervezésében játszanak szerepet, informálják a
tanulókat, segítséget nyújtanak számukra a különféle problémák megoldásában és az ügyintézésben,
kapcsolatban állnak a főtárgy tanárokkal, elméleti tanárokkal és a szülőkkel, az ő feladatuk az
adminisztrációs teendők intézése (dokumentumok vezetése), kapcsolatot tartanak a szülőkkel és az
iskolavezetéssel.
A diákönkormányzat tevékenységét tanár segíti. A rendezvényeknek külön felelőse van. A Szülői
Munkaközösséggel az arra kijelölt tanár tart kapcsolatot. Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos teendőket az
ezért felelős tanár látja el.
A közismereti oktatás osztály/osztályokban és csoportbontásokban, a szakmai képzés csoportokban,
illetve egyéni órák keretében történik. Az iskolában 8:00-kor kezdődik a tanítás, és legkésőbb általában
19:00 óráig tart. Az iskolában tanóra nem kezdhető 19:00 óra után.
Mivel a tanulók nagy része az iskolában gyakorol - a hárfa, a nagybőgő és az ütő tanszakosok esetében ez
máshol nehezen oldható meg -, ezért az iskola reggel 6:00 órától 20:00 óráig tart nyitva. Biztosítva ezzel a
6:00-8:00 és 19:00-20:00 óráig terjedő időszakban a tanulók egyéni gyakorlását.
A zenei órák rendje - az egyes tanulók vonatkozásában - csak a csoportos órákat tekintve kötött abban az
értelemben, hogy az egyéni órákat az év elején egyéni megbeszélés és egyeztetés alapján osztják be.
Tekintettel kell ugyanis lenni a csoportos órák, az énekkar és a zenekar órabeosztására, illetve egyeztetni
kell a kamarazene csoportok tagjainak eltérő órarendjét. Ez sajátos helyzet, de ezen a területen nem lehet
olyan órarendet készíteni, mint a közismereti oktatás területén, hiszen olyan többtényezős egyeztetést
kíván a képzés jellege, hogy ez más módon nem oldható meg (pl. a különböző tanszakon tanuló diákok
azonos tantárgyának időtartama különbözhet egymástól). Ebből a helyzetből adódik, hogy az iskolai élet
szervezésében fontos szerepet játszik az információ hatékony áramlása. Ezért a tanulói, tanári
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hirdetőtábla, illletve az elektronikus tájékoztatási módszerek (honlap, email) figyelemmel kísérése a
tanulók és tanárok napi tevékenységének fontos részét kell képezze.
Ezt a látszólag bonyolult rendszert az új növendékek eleinte furcsának tartják, de igen gyorsan
alkalmazkodnak hozzá, mert a mindennapok gyakorlatában természetessé válik számukra. Az
önállóságukat is elősegíti, hogy órabeosztásuk egy része tőlük is függ.
Az iskola a tanulók szabadidős tevékenységét csak mérsékelten irányítja. A hangversenylátogatások
szervezését nagyon fontosnak tartjuk, ezt az egész tanév folyamán szervezzük. A diákönkormányzat és az
osztályok által szervezett programok rendszeresek, de viszonylag ritkák, hiszen a nagyfokú iskolai
lekötöttség és az eltérő órabeosztások miatt igen nehézkes ezek megszervezése. A tanítványainknak nem
a szabadidő eltöltése okoz nehézséget, sokkal inkább a szabadidő hiánya. Igen kevés idejük jut a
kikapcsolódásra, mert az iskola - s a muzsikus pálya - egész embert kíván.
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A pedagógus feladatai
❖ Nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodik a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásáról, a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének
fejlődéséről, továbbá az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítéséről.
❖ Ellátja a tanítási órák és megtervezésével, előkészítésével és vezetésével kapcsolatos
nevelési-oktatási feladatokat
❖ Tanítványai munkáját folyamatosan ellenőrzi és értékeli
❖ Az érdemjegyeket, a tanulói mulasztásokat és az elvégzett tananyagot pontosan adminisztrálja
❖ Az éves munkatervben elfogadott programokban részt vesz (tervezés, előkészítés, szervezés,
jelenlét)
❖ Gondoskodik a tanulók otthoni munkafeladatainak kitűzéséről.
❖ A tanuló tudását, előrehaladását mérő és értékelő anyagokat készít.
❖ Részt vesz a tanulók vizsgáztatásában, meghallgatásain
❖ Szaktanári fogadóórákat tart
❖ Részt vesz a tanári megbeszéléseken, értekezleteken és konferenciákon
❖ Részt vesz a vizsgabizottságok munkájában
❖ A hiányzó kollégát - külön utasításra - szakszerűen helyettesíti
❖ Szükség esetén közreműködik tanulói fegyelmi eljárásban.
❖ Hangszerek használatáról és mozgásáról a leltárfelelős felé jelentési kötelezettséggel tartozik.
❖ A művésztanári végzettségét a szakképzésben a tanórán előjátszással, tanári hangversenyeken való
közreműködéssel hasznosítja,
❖ Követi a szakjának megfelelő szaktudomány előrehaladását, fejleszti pedagógiai módszereit, részt
vesz továbbképzési, felkészítő, módszertani rendezvényeken, bemutató tanításokon.
❖ Teljes jogú tagja az iskola nevelőtestületének, azaz az intézmény legfontosabb tanácskozó és
határozathozó szervének.

Pedagógus feladatai a kirándulás, utazás szervezésekor
A tanórán kívüli, személyszállítást igénylő programok szervezése során követendő pontos eljárásrendet az
intézmény házirendje tartalmazza. A tanórán kívüli, utazásokkal kapcsolatos rendelkezések betartatásáért
minden esetben az intézmény vezetője által kijelölt kísérő pedagógusok felelősek. A pedagógus-kíséretet
nem helyettesíthetik önként jelentkező kísérők és egyéb, jelen lévő személyek.

Az osztályfőnök feladatai
❖ 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.
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❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

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: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év
végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos
adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
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.
Ellenőrzi a naplóban szereplő osztályzatokat,
Ismerteti a szülőkkel a házirendet és a pedagógiai programot,
Tájékoztatja a szülőket a legfontosabb tanulmányi és nevelési kérdésekről, segítik a
diákönkormányzat munkáját,
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
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A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái
A szülőkkel történő kapcsolattartást nagyon fontosnak tekinti a nevelőtestület.
Mivel az iskola sajátos képzést folytat, feltétlenül szükséges, hogy az intézmény működésének rendjét a
szülők minél korábban megismerjék. Az új növendékek és szüleik már a beiratkozáskor kapnak
információkat (Házirend, Pedagógiai program), az első szülői értekezleten pedig tájékoztatást kapnak az
iskoláról, illetve sor kerül a felmerülő kérdések megbeszélésére.
A szülők tájékoztatásának szokásos formáin túl - elektronikus napló, levél, fogadóóra, szülői értekezlet,
szülői munkaközösség - fontosnak tartjuk a személyes és egyéni kapcsolat kialakítását, ami a kis tanulói
létszám miatt megvalósítható.
Különösen vonatkozik ez az osztályfőnökök, a főtárgytanárok és a szülők viszonyára.
Mivel a diákok nagy része vidéki, sokuk otthona távol esik az iskolától, külföldi magyar diákok is
tanulnak itt, ezért a szülőket bármikor fogadjuk, előzetes időpontegyeztetés után, de alkalomszerűen is, ha
a helyzet úgy adódik.
A szülőket - a fenti okok miatt korlátozott lehetőségek ellenére is - igyekszünk bevonni az iskola életébe.

A Szülői Munkaközösség
Az Szülői Munkaközösségbe (a továbbiakban: SZM) a 9-12. évfolyam 1-1 szülőt, a szakmai évfolyamok
1 szülőt, az alapfok 1 szülőt delegál. Az SZM-ben az ott folyó munkát a koordináló tanár segíti, aki az
információ közvetítést végzi az iskolavezetés és a szülők között. Az SZM-be delegált szülők maguk
között választják meg az elnököt, illetve indokolt esetben az egyéb tisztségeket egyszerű szavazattöbbség
alapján.
Az SZM-nek joga van:
❖ Tájékoztatást kapni az iskolai nagyrendezvényekről.
❖ Véleményezni a jogszabályban előírt dokumentumokat, az iskola egészét érintő pályázatokat (pl.:
igazgatóválasztás) és a szülők többségi véleménye alapján szavazatot leadni.
❖ Az iskolával kapcsolatos gondok, problémák megtárgyalására és azok orvoslását kérni.
Az SZM feladata:
❖ Évente kettő, indokolt esetben több taggyűlést tartása az információáramlás folyamatossága miatt.
❖ Segíteni az iskola munkáját, együttműködve az ott dolgozó pedagógusokkal.
❖ Az iskolai nagyrendezvényeken szervezői, illetve lebonyolítói feladatok ellátása
Az SZM további jogait és feladatait a hatályos törvények részletesen szabályozhatják.
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Ellenőrzés, mérés-értékelés
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési értékelési
rendszere
A pedagógiai munka belső ellenőrzése saját munkaterületén valamennyi pedagógus feladata és
felelőssége. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének irányítása az intézményvezető és az
intézményegység-vezető feladata. A belső ellenőrzési terv az éves munkaterv része.
Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, a belső ellenőrzés operatív irányítója.
Folyamatos ellenőrzési kötelezettsége az alábbiakra terjed ki:
❖ ellenőrzi az alapdokumentumok felhasználását, az oktatási törvény előírásainak érvényesülését, a
nevelőtestületi határozatok végrehajtását,
❖ meghatározza az egyes szervezeti egységek dolgozóinak ellenőrzési kötelezettségét, munkájukat
ellenőrzi,
❖ gondoskodik a zavartalan belső ellenőrzési munka feltételeiről,
❖ ellenőrzéseinek megállapításai alapján gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről és
azok végrehajtásáról,
❖ látogatja a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, az alapfokú művészeti iskola
foglalkozásait, ezekről feljegyzést vezet, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt vezetőkkel és
pedagógusokkal,
❖ megadja egy-egy időszak szakmai beszámolójának szempontjait.
Az igazgatóhelyettes, az intézményegység-vezető a vezetői munkamegosztásnak megfelelően végzik
ellenőrzési feladataikat:
az igazgató megbízásának megfelelően rész-, illetve célellenőrzéseket végeznek,
összegzik a pedagógusok beszámolóit az adott időszak munkájáról,
az intézményegységek vezetői saját intézményükben önálló ellenőrzési tervet készítenek,
ellenőrzik a pályakezdőknél a tantervi fegyelem, az osztályzás, értékelés követelményeinek
betartását.
❖ látogatják a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, ezekről feljegyzést vezet,
tapasztalatait megbeszéli az érdekelt vezetőkkel és pedagógusokkal.
❖
❖
❖
❖

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évenként elkészítendő ellenőrzési
terv tartalmazza, amelyben rögzítésre kerülnek az intézményegységekben tartandó rendes ellenőrzések.
Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések
lefolytatásáról az igazgató dönt.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:
❖ az intézményvezető,
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❖ az intézményegység-vezető
❖ az intézményvezető-helyettesek,
❖ a munkaközösség-vezetők (munkaközösségi tagoknál).
Az ellenőrzés módszerei:
❖ a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, az alapfokú művészeti iskola foglalkozásainak látogatása,
❖ az írásos, tanügyi dokumentumok vizsgálata,
❖ beszámoltatás szóban, írásban.
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg
kell beszélni.
Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a tantestületi értekezleten
összegezni és értékelni kell.
A művészi tevékenységnek és ebből adódóan a művészetoktatásnak is sok szubjektív eleme van. Ezért a
minőség megítélése mindig egy adott helyen, adott időben és adott program vagy folyamat számára
kitűzött célok megvalósulása szempontjából történik.
Ez a specifikusan standard definíció számunkra azt jelenti, hogy a minőség alatt elsősorban nem az
abszolút normáknak való megfelelést értjük, hanem azt, hogy az iskola által nyújtott szolgáltatás
folyamatosan és panaszmentesen kielégíti a vele szemben támasztott igényeket és megfelel az intézmény
egyedi értékeinek és célkitűzéseinek.
Az értékelési folyamatok csak akkor tudják betölteni fejlesztő szerepüket, ha azokat a teljes
nevelési-oktatási folyamatba beillesztjük. Vagyis nemcsak a pillanatnyi teljesítmény értékelése a cél,
hanem a tanuló fejlődésének állandó figyelemmel kísérése. (Honnan hová tart, fejlődésének irama, miben
kiemelkedő, vagy gyenge, ezen képességek minél jobb kihasználása, ill. javítása, fejlesztése.)
Az értékelés további célja az információadás, a tanulási nehézségek, problémák feltárása és lehetőség
szerinti megoldása, ugyanakkor megerősítő funkciót is betölthet.
Nagyon fontos, hogy az egyes értékelési szempontok mindig a helyzetnek megfelelően jussanak érvényre
és egyensúlyban legyenek.
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Személyi és tárgyi feltételek
A szakgimnáziumi intézményegység pedagóguslétszáma változó, hiszen ez elsősorban az ellátandó
óráktól függ. Tanáraink rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt, hogy az új feladatoknak meg
tudjanak felelni. Az iskolánkban tanító tanárok fontosnak tartják a folyamatos önképzést: jelenleg is
többen járnak egyetemre, folyamatos a részvétel a továbbképzéseken, szakmai kurzusokon.
A tárgyi feltételeket tekintve évek óta gondot jelent a tornaterem és a megfelelően felszerelt
szaktantermek hiánya, ezek kialakítása a jelenlegi infrastrukturális körülmények között megoldhatatlan
feladat, mivel a párhuzamos képzés miatt egy-egy tanteremnek többféle feladatot kell ellátnia. A
tantermek többsége nem alkalmas nagyobb létszámú csoportok vagy osztályok befogadására.
Az iskola működésének elengedhetetlen feltételét jelentik a kották és a hangszerek. Az utóbbi
tekintetében igen nehéz helyzetben vagyunk, hiszen az iskola nagy mennyiségű, de rendkívül elhasznált
hangszerállománnyal rendelkezik. A használatban lévő hangszerek felújítása hatalmas összegeket emészt
fel, mivel a javítás ára évről-évre növekszik.
Az iskolai könyvtár több mint 40 ezres állományának 60 %-át a kottatár jelenti. Ez a régió egyik
legnagyobb és leggazdagabb gyűjteménye, amely az eredményes és színvonalas szakmai munkát is segíti.
A könyvtár része a hanglemez, CD és audio-kazetta gyűjtemény is, valamint a filmtár, amely 1998-ban
pályázaton nyert művészfilmekkel jött létre. Az iskolában informatikai szaktantermet alakítottunk ki, az
informatikai eszközöket folyamatosan fejlesztjük és bővítjük. Az eszközkészlet folyamatosan DVD
lejátszókkal (notebook-okkal), multimédiás eszközökkel, interaktív táblával és projektorokkal bővült.
Az iskola szakmai tevékenységét segíti a stúdió, amely felvételek készítésére alkalmas berendezésekkel
rendelkezik. Ezek színvonala a mai kor technikai szintjéhez képest jelentősen elmaradott — nem tudunk
pl. HD minőségben képet rögzíteni, illetve a hangversenyterem világítása sem kielégítő—, de az
archiválás és az oktató-nevelő munkát segítő kép- és hangrögzítés ezen a színvonalon is működik.
Az audiovizuális eszköztárnak speciális igényeknek kell megfelelnie. Jelenleg 13 tantermünk van
felszerelve speciális, a XXI. század igényeit és az oktató-nevelő munkát megfelelően segítő interaktív
táblás rendszerrel. Ehhez kapcsolódóan élő szerződésünk van a Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökséggel, így az EDUROAM rendszerhez kapcsolódva az egész iskola terülletén vezeték nélküli
internet hozzáférést tudunk biztosítani tanárainknak és diákjainknak, mellyel a többi, hasonló rendszerhez
is kapcsolódni tudnak világszerte.
Mivel az iskolaépület és a párhuzamos képzés nem teszi lehetővé nyelvi laborok kialakítását, ezért
minden nyelvet oktató tanár rendelkezik hordozható magnóval, CD lejátszóval. A történelem és földrajz
tanításhoz szükséges térképek rendelkezésre állnak.
A kötelező eszközjegyzékben előírtaknak megfelelően a közismereti képzés részben rendelkezik a
törvényben előírtaknak megfelelő eszközökkel, de a zenei képzés még nem.
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Mivel költségvetési forrásaink meglehetősen szűkösek, s a hangszerek karbantartása elsődleges feladat az
iskolában, ezért más forrásokat is keresnünk kell - elsősorban a fenntartó segítségével pályázatok útján, és
a szakképzési rendszert érintő támogatásból valósítjuk meg a fejlesztést. Bár nagyon fontosnak tartjuk a
tárgyi feltételek javítását, az eszközök korszerűsítését és bővítését, meggyőződésünk, hogy az iskolai
munka eredményességének elsősorban az elhivatott, szakmailag magas színvonalon oktató és nevelő,
állandó megújulásra kész, emberséges tanárok a letéteményesei.
Az iskolai Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges, nevelő-oktató munkát segítő eszközök és
kötelező felszerelések jegyzéke a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, a kerettantervi szabályozásban,
szakmai vizsga követelményeiről szóló jogszabályban, valamint részben programunk mellékletében
található.

Az iskola külső kapcsolatai
A szakgimnáziumi igen gazdag és kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik. Debrecen az ország
zeneoktatásának és zenei életének egyik centruma, ezért természetes, hogy a középfokú zeneoktatási
intézmény az alapfokú és a felsőfokú zeneoktatási intézményekkel szoros kapcsolatban áll.
A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karával fennálló kapcsolatunk a legerősebb, a kölcsönös
"áttanításnak" hosszú évekre visszamenő hagyományai vannak, az iskolánkban végzett tanulók jelentős
számban ott folytatják tanulmányaikat.
Mivel intézményünk jellegéből adódóan nemcsak az oktatási, hanem a kulturális szférához is több szállal
kötődik, a város kulturális és művészeti intézményeivel is kapcsolatban áll. Külön érték számunkra, hogy
más művészeti intézményekből is vannak tanáraink. Az iskola a régió oktatási intézményeivel, valamint a
más városokban működő zeneművészeti szakközépiskolákkal, külföldi intézményekkel is ápolja
kapcsolatait.
Előre egyeztetett időpontban szívesen adunk helyet a régió művészeti iskolái által szervezett
hangversenyeknek, illetve rendszeresen rendezünk Tehetség Gálát, ahol a kiemelkedően tehetséges
zeneiskolások számára biztosítunk bemutatkozási lehetőséget a város egyik legjobb akusztikai
tulajdonságokkal rendelkező termében, iskolánk Kodály termében.
Megtisztelésnek tartjuk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag
támogatott tanulmányi versenyek sorában iskolánk ad helyet az Országos Fuvolaverseny „Elek Tihamér
emlékére”, az Országos Énekkari Verseny, valamint az Országos Szolfézs-, Párosének- és Népdaléneklési
Verseny rendezvényeinek.

Szakmai kapcsolat a Zeneakadémiával
Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 “A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési
intézményekben” című projekt keretében, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem partnerintézményeként
az átvett szakmai programok tananyagát, módszertanát alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben
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(beleértve a fakultációkat, a projekt alapú és az epochális tanulásszervezési formákat is), valamint a
tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tanterv és a tantárgyi programoknak megfelelően a
szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári táborokban.
A partner egyetem az átadott tananyagokhoz és módszertani támogató dokumentumokhoz a projekt
futamidejében és annak fenntartási szakaszában korlátlan elektronikus hozzáférést biztosít.

Kapcsolat a határon túli magyarsággal
A határokon túli fesztiválok, versenyek, kurzusok gyakori résztvevői az iskola tanítványai és tanárai. A
határon túli magyarság helyzetét szakmai kapcsolatainkon kívül nyomon követjük és megismertetjük a
tanulókkal a tanév során megrendezett Nemzeti Összetartozás Témanap eseményeivel és tematikájának
tanrendbe illesztésével.
Iskolánk az alábbi külföldi intézményekkel tart szakmai kapcsolatot:
❖ Nagy István Művészeti Középiskola – Csíkszereda
Kiemelt szakmai kapcsolat, pályázati támogatásból és önerőből is kölcsönösen igyekszünk ápolni
„A zene nem ismer határokat…” címet viselő, 2010-ben elindított együttműködésünket.
❖ Művészeti Szakközépiskola – Kolozsvár (Románia)
❖ Bólyai Líceum – Marosvásárhely (Románia)
❖ Nemzetközi Versenygyőztesek Gálája - Árkos (Románia)
❖ J. L. Bellu” Konzervatórium - Besztercebánya (Szlovákia)
❖ „Alliance Francaise” - debreceni egyesület francia partnerei
❖ „Keski-Pohjarnmaan” Konzervatórium - Kokkola (Finnország)
❖ Bösendorfer zongoragyár – Bécsújhely (Ausztria)
❖ Zenei tábor – Sion (Svájc)
❖ „Jeunesse Musicale” – Bukarest (Románia)
❖ „Elliniteon Zeneiskola” – Nicosia (Ciprus)
Az iskola kapcsolatot tart a kollégiumokkal, a Gyermekvédelmi Szolgálattal, a szakértői bizottságokkal,
nevelési tanácsadóval.
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Egészségnevelési program
Általános helyzetleírás
A program egyik kitüntetett eleme kezdettől fogva, és a továbbiakban is az, hogy az itt tanuló diákok – a
sajátos körülmények között – testileg és lelkileg is felkészülve léphessenek a választott pályára. Ez
minden olyan iskola számára, amely a legfontosabbnak a gyermek érdekeit tartja, kiemelt terület, de
intézményünk esetében egy sor olyan sajátosságot kell figyelembe venni és olyan módszereket kell
alkalmazni, amelyek eltérnek a megszokottól, és a nevelőtestületet egyedi, másutt nem jelentkező
szempontok figyelembe vételére, illetve eljárások, módszerek kialakítására ösztönzi.
A magas színvonalú szakmai képzés elengedhetetlen feltétele, hogy a tanulók egészséges környezetben
éljenek, csak akkor alkalmasak a megterhelések elviselésére, ha megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, s
egészségük fejlesztéséhez kellő, vagyis sajátos szükségleteiket és helyzetüket is tekintetbe vevő nevelést
és támogatást kapnak.
A mai átlag család nem mindig tud eleget tenni egészségfejlesztési feladatainak, tehát az oktatási
intézményekre fontos szerep vár. Iskolánkban ez fokozottabban van jelen, hiszen tanítványaink többsége
a családjától távol kollégistaként él.

Erősségek
Iskolánk erőssége, hogy kevés diákunkkal sok tanár foglalkozik. Az osztályok kis létszámúak (15 – 18), a
szakmai tanulócsoportok létszáma – a zenei képzés sajátossága miatt – alacsony (10-12), több egyéni óra
is van. Ez olyan pedagógiai előnyöket jelent, amely más iskolatípusban elképzelhetetlen: az egyéni
odafigyelésnek és nevelésnek, a személyre szabott pedagógiai eljárásoknak kivételes lehetőségét adja.
Ebből következik, hogy a tanár-diák kapcsolat is bizalmasabb és meghittebb. A családias légkör a helyzet
szülte adottság. Mindez lehetővé teszi, hogy tanulóink bizalommal fordulhatnak tanáraikhoz, tudják, kitől
kapnak, illetve kaphatnak segítséget.
További erősség, hogy a diákok idejük nagy részét az iskolában töltik. Ennek legfőbb oka a párhuzamos
képzés miatti magas óraszám, valamint a zenei képzés sajátossága – vagyis az ebből következő napi több
órás gyakorlás. Elfoglaltságaik megvédik őket az több káros külső hatásoktól.
Ennek megfelelően az iskola feladata az, hogy segítse a diákokat abban, hogy a sajátos körülményeik
közepette képességeiket maximálisan kibontakoztathassák, testi és lelki károsodások nélkül tudjanak
eleget tenni a – kétségkívül igen magas – követelményeknek.
Erősség, hogy megfelelően képzett, példamutató és elkötelezett tantestület az, amely a célokat
megfogalmazza, és a pedagógusok rendelkeznek olyan képzettséggel, illetve további
szakképzettségekkel, amelyek az egészségfejlesztési szempontból fontosak.
Az itt képviselt értékrend döntően a tehetség és az elért eredmények alapján minősíti a tanulókat, illetve
ők is egymást. Népszerűséget, elismerést ez hozhat.
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Gyengeségek
Az egészségnevelés szempontjából gyengeség, hogy az iskola nem rendelkezik sem tornateremmel, sem
tornaszobával, sem udvarral. Ez a testmozgás lehetőségeit erősen behatárolja.
Az iskolaorvosi rendelés havi egy alkalomra, két órára korlátozódik (néhány évvel ezelőtt heti egy
alkalommal rendelt az iskolaorvos. Az iskolavezetés azt kérte, hogy ennél legyen gyakoribb a rendelés,
mivel a tanulók nagy része nem debreceni, következésképpen bejáró, ill. kollégista, tehát nagy szükség
volna az iskolaorvos többszöri jelenlétére. Ezek után rendelési időt kéthetenkénti két órára, majd
havonkénti két órára módosították.)
A párhuzamos képzés hátrányokat is jelent: a magas óraszám, valamint a kettős terhelés miatt a tanulók
igen nagy szellemi, lelki és testi terhelésnek vannak kitéve. A hangszeres gyakorlás – bár az állóképesség
növekedése szempontjából előnyös – egyoldalú testi igénybevételt, és intenzív szellemi és lelki
koncentrációt követel.
Szintén gyengeség, hogy a tanulók hétvégi foglalkoztatása nehezen, illetve alig szervezhető, mivel nagy
részük nem helybeli, hanem kollégista, illetve bejáró, ezért pénteken este haza mennek. Ráadásul a
tanulóknak olyan minimális a szabadideje, hogy ennek „programozásával” óvatosan kell bánni, hiszen
kell, hogy legyen olyan idejük, amellyel valóban szabadon rendelkeznek.
Az iskola környezete sem egészségbarát: a belvárosi környezet előnyei mellett a hátrányok is jelen
vannak: zaj és levegőszennyezettség.

Erőforrások
Belső erőforrások
A pedagógusok továbbképzési koncepciójának egyik szempontja volt, hogy megfelelő szakismeretekkel
rendelkező tanárok legyenek az iskolában. Ennek eredménye az, hogy a testnevelő tanár megfelelő
képzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy az egyoldalú gerincmegterheléseket javító könnyített testnevelést,
illetve gerinctornát oktasson. Törekszünk arra, hogy a nevelőtestületben legyen mentálhigiénés szakot
végzett pedagógus, illetve a zenei munkaképesség megőrzését illetve fejlesztését szolgáló — az ún.
Kovács-módszert — képzést is alkalmazhassuk, megfelelő tudású szakember alkalmazásával.
❖ A gyermek és ifjúságvédelmi felelős rendszeresen részt vesz drogmegelőzéssel kapcsolatos
továbbképzéseken, előadásokon.
❖ Az osztályfőnöki órák kiemelt területe a prevenció, a felvilágosítás, illetve az ésszerű napirend
kialakításának a személyiség fejlődésének segítése.
❖ Minden tanuló részt vesz balesetvédelmi és elsősegélynyújtó előadáson, amikor az iskolába kerül.
❖ Minden évben megtörténik a tanulók fizikai állapotának mérése.
❖ A Diákönkormányzat által minden évben megrendezett Gólyahétvége egy egész napot a
testmozgásnak, játékos sportversenyeknek szentel.
❖ Fenntartói támogatással iskolapszichológus áll a tanulók rendelkezésére heti egy alkalommal.
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Külső erőforrások
Az iskola kihasználja a külső környezet által nyújtott lehetőségeket. Pszichés problémák kezelése esetén a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakemberei nyújtanak segítségét. Felvilágosító előadásokat
tartanak más szervezetek is (orvostanhallgatók a szenvedélybetegségekről, a családi életről stb.).
Rendszeresen látogatunk ilyen tematikájú rendezvényeket, kiállításokat.
Az ÁNTSZ segédanyagai és programjai segítséget nyújtanak a prevencióban (kábítószer ellenes program,
a dohányzás elleni Szövetes Margit-féle program).

Az egészségfejlesztési csoport
Az iskolában egészségfejlesztési csoport felállítása elengedhetetlen feladat. A csoport összeállításának fő
szempontjai:
❖ mindkét szakterületről legyenek képviselve pedagógusok, hiszen a képzés is két területen folyik
❖ legyenek hitelesek és felkészültek, akik megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek
❖ rendelkezzenek megfelelő kompetenciával és tekintéllyel
Ennek megfelelően a csoport tagjai a következők:
❖ a mentálhigiénés szakot végzett pedagógus (feladatuk: lelki gondozás, életmódot érintő feladatok
ellátása, stresszoldási technikák elsajátíttatása)
❖ a zenei munkaképesség fejlesztés szakot végzett pedagógus – feladata: zenei munkaképesség
fejlesztés a „Kovács-módszer” alapján
❖ a testnevelő szakos tanár – testneveléssel összefüggő feladatok
❖ a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős – drogprevenciós feladatok, külső kapcsolatok
❖ a DÖK képviselője – sporthétvégékhez kapcsolódó, mozgósító feladatok, tantermek szépítése
❖ általános igazgatóhelyettes – szervezési, osztályfőnöki feladatok koordinálása
A team feladata az, hogy a tanév munkarendjében meghatározza a fejlesztési programból adódó konkrét
feladatokat, tennivalókat és programokat, személyi felelősöket, ennek alapján az ellenőrzést. Mivel
minden tagnak konkrét feladatai vannak a programban, ezért személyesen vesznek benne részt.

Egészségnevelés a szakmai programban
A program célja, hogy az iskolában tanuló diákok elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek a
harmonikus személyiség kialakításához, az egészséges életmódhoz szükségesek, egyben biztosítsa azokat
a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy mindennapi életvitelük alakításában az életkoruknak,
szükségleteiknek megfelelő és napirendjükhöz, sajátos helyzetükhöz ismereteket és lehetőségeket
kapjanak.

Testedzés, testmozgás
Az iskolai testnevelési tanterv figyelembe veszi az itt tanuló diákok speciális igényeit. A hangszeres
gyakorlás egyoldalú terhelést jelent, ezért ezt a testedzés során korrigálni kell. Nagy körültekintéssel
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folytathatnak olyan mozgástevékenységet, amely a sérülés kockázatával jár (küzdősportok, labdajátékok
– pl. kézilabda, kosárlabda, röplabda). Lehetőség szerint az intézmény megszervezi tanulói számára az
úszás lehetőségét – ez a legoptimálisabb a helyzetük szempontjából, másrészt a testnevelés tanterve a
szükségleteikhez alakított.
Mivel e korosztályban megfigyelhető gyakori tartási rendellenesség, gerincferdülés előfordulása itt sem
kivételes jelenség, ezért ezek az elemek is megjelennek a tantervben.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az oktatásért
felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban, tanévenként
megszervezi - a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a tanulók fizikai
állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy
tanítása folyik.
A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó iskolai adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, a mérési
eredmények rögzítéséhez az intézményeknek az alábbi programokat kell használniuk:
❖ Mérési azonosító generátor
❖ Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszer (a továbbiakban: NETFIT® rendszer)

Könnyített testnevelés óra
Intézményünkben a könnyített testnevelés, a normál testnevelés órák keretein belül valósul meg. Iskolánk
szükség szerint könnyített testnevelési órát szervez. Mindez azért is szükséges, mert tanulóink nem
tudnak gyógytestnevelés órán részt venni, ezt ugyanis az iskola helyileg nem tudja ellátni és
megszervezni, más intézményben pedig az órarend (a délelőtti és délutáni tanítás) egyeztetésének
nehézségei miatt a részvétel esetleges.
A helyi tanterv - szintén heti egy órában - teremfocifoci sportkör szervezését teszi lehetővé.
Az iskolakezdéskor, az első tanítási napon a zenei munkaképesség fejlesztéssel kapcsolatos felvilágosító
előadás keretében ismereti meg az ún. Kovács módszert, majd hetenként 45 percben ilyen jellegű
foglalkozás szervezésére nyílik lehetőség.
Minden szeptemberben megrendezzük a hagyományos sporthétvégét. Elképzelésünk szerint ezt
megismételjük még egyszer a tanév folyamán.

Életmód, környezet
Tanulóinknak nagyon zsúfolt napirendje van. Az egyéni órabeosztás miatt (a csoportos órák időpontja
kötött, de az egyéni órák beosztása egyéni megbeszélés alapján történik, mivel 1-1 tanárhoz nem azonos
csoportba és évfolyamra járó diákok járnak, ezért van erre szükség) előfordulhat, hogy egyes tanulók nem
hagynak maguknak ebédidőt. Ezt kiküszöbölendő a nevelőtestület évekkel ezelőtt úgy határozott, hogy a
közismereti és zenei csoportos órák között legalább 50 perc szünetet kell tartani. Előfordul azonban, hogy
a tanulók egyéni órákat iktatnak be ilyenkor. Az osztályfőnökök és az iskolavezetés minden év elején
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bekéri a tanulók egyéni órarendjét, s ez alapján tájékozódik, illetve – ha szükséges – a tanulók érdekeit
szem előtt tartva segíti az egyéni órák helyi szabályozásba illő és a tanuló számára is megfelelő elosztását.
Az iskolába kerülő tanulók esetében különös figyelmet szentel a nevelőtestület a helyes napirend,
gyakorlási, tanulási technikák elsajátításának. Ezzel az osztályfőnöki órákon és a főtárgyi órákon is
foglalkozunk.
Igény szerint relaxációs és önismereti tréninget indítunk heti 1 órában. Erre azért van szükség, mert a
zenei képzés velejárója a szereplés, a vizsga, az ebből következő feszültség. Ezt meg kell tanulni kezelni,
illetve feloldani. Bár ez a szakmai képzésnek is elengedhetetlen része, ezzel is segíteni kívánjuk
tanítványainkat. Ez fontos személyiségfejlődésük szempontjából is.
Az egészséges környezet nemcsak tisztaságot jelent, hanem harmóniát, szépséget is – különösen egy
olyan oktatási intézményben, amely az esztétikai nevelést, az esztétikumot, mint értéket a legfontosabbak
között tartja számon.
Az iskola külső képe ugyan elszomorító, de belül minden helyiség kifestésre került az utóbbi időben.
Minden év szeptemberében egy napot az iskolai termek szépítésére, díszítésére fordítunk. Az iskolában
ugyanis a diákok majdnem annyit, vagy néha többet töltenek, mint otthon vagy a kollégiumban. Éppen
ezért fontos, hogy kellemes és egészséges környezetben teljenek mindennapjaik.

Elméleti ismeretek
Az egészséges életmód kialakításához, az egészségre neveléshez ismeretekre is szükség van. Az
ismeretek megszerzésének fő módszerei: a szakórák, az osztályfőnöki órák, a felvilágosító előadások,
kampányokon történő részvétel, egyéb információk (pl. plakátok, oktató filmek).
Főbb témakörök:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Táplálkozás
Testápolás, tisztálkodás
Betegségek kialakulása, megelőzése
Szenvedélyek, szenvedélybetegségek
Családi élet, szexualitás
Lelki egészség
Környezet

Táplálkozás
A helyes táplálkozással megelőzhető az elhízás, a daganatos, illetve a szív- és érrendszeri betegségek.
A mozgásszervi, illetve gerincbetegségek a kóros testsúlygyarapodással függenek össze.
Az iskolai egészségfejlesztés az osztályfőnöki órákon hívja fel a figyelmet a helyes táplálkozás
összetevőire: az ételek mennyiségét, minőségét, valamint az elfogyasztás módját is tekintetbe véve.
Fel kell hívni a figyelmet az egészséges testsúly normáira is, ugyanis kamaszlányok esetében nemcsak az
elhízás, hanem ennek ellenkezője: a divat miatti fogyókúrázás is jellemző!
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Az iskolai étkezésére a nevelőtestületnek nem lehet befolyása, mivel sem saját konyha, sem saját büfé
nem áll rendelkezésre.
A tanulóknak biztosítani kell a szükséges ebédidőt. Ezt az osztályfőnökök és az iskolavezetés év elején,
az órarendek véglegesítése után ellenőrzi.
Testápolás
Nemcsak a személyes higiénia miatt fontos, nemcsak a betegségek megelőzésében van szerepe, hanem a
jó közérzet és – nem utolsó sorban - a jó megjelenés miatt is fontos az ápoltság (szereplések!).
Ezt az igényességet részben a felvilágosítással, részben személyes példamutatással kell elérni. A szinte
folyamatosan közösségben élő tanulók egymással szembeni elvárása is ez, hiszen az ápolatlanság, a
tisztálkodás hiánya akár kirekesztő magatartást is jelenthet a többi tanuló részéről:
Az osztályfőnöki és a biológia órán témaként szerepel. A serdülőkorban jelentkező sajátosságok külön is
fontosak: pl. a bőr, illetve haj ápolásával kapcsolatos kérdések.
A betegségek, balesetek megelőzése
A betegségek megelőzésének nemcsak az egészséges életmód az alapja. Alapvető feladat, hogy a
felvilágosító tevékenység során felhívjuk a figyelmet a szűrővizsgálatokon történő rendszeres részvételre
– elsősorban a tüdőszűrés és a rákszűrések fontosságára. Biológia, kémia és osztályfőnöki órákon is szót
kell ejteni az allergiás eredetű betegségek tüneteiről, mivel itt is a megelőzés a legfőbb cél.
Balesetvédelmi felvilágosításban minden tanuló részesül a szeptemberi iskolakezdéskor.
Káros szenvedélyek, szenvedélybetegségek
A statisztikai adatok szerint középiskolai évek alatt a dohányzó és az alkoholt fogyasztók száma
megsokszorozódik. Ennek későbbi következményei miatt a magyar lakosság egészségügyi állapota a
nemzetközi statisztikákkal összevetve siralmas. Az ismeretek kellő súlyú és mélységű átadásával viszont
a folyamat fékezhető. A téma súlyának megfelelően mindez visszatérő témája az osztályfőnöki óráknak,
leginkább meghívott orvos előadó, illetve orvostanhallgató előadó bevonása nagyobb hitelt ad a
felvilágosításnak.
Az iskola épületében a hatályos törvényeknek megfelelően tilos a dohányzás, kijelölt dohányzóhely nincs
az intézmény területén. Mivel az iskolán kívüli dohányzás megtiltása nem lehetséges, ezért a
felvilágosítás a leghatékonyabb fegyver a dohányzás és az alkohol ellen.
Szóróanyagokkal, propagandaanyagokkal is felhívjuk a figyelmet a veszélyekre.
Az iskola szerencsés helyzetben van a kábítószer fogyasztás szempontjából. Minden felmérés,
tájékozódás és tapasztalat azt mutatja, hogy iskolánk tanulói nem élnek e szerekkel. Az iskola családias
légköre azt is jelenti, hogy sok információval rendelkezünk a tanulókról, egymást is jól ismerik, hiszen
szinte állandóan együtt vannak, nehéz, illetve lehetetlen volna ezt titokban tartani.
Természetesen meg kell ismerniük ezt a veszélyforrást, hiszen sok helyről hallanak róla, rendelkezniük
kell ezzel, kapcsolatos ismeretekkel. Az osztályfőnöki órák, előadások, rendezvények, oktatófilmek
segítik ismereteik bővítését.
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Családi életre nevelés, szexuális felvilágosítás
A harmonikus személyiség egyik összetevője a kiegyensúlyozott érzelmi világ és a harmonikus
szexualitás. Az érzelmi nevelésnek sok terepe van az iskolában, általában a művészetekkel foglalkozó
szaktantárgyak esetében (pl. zeneirodalom, irodalom, rajz- és műalkotások elemzése).
Az irodalom tanítása során egyes alkotók és korszakok bemutatásakor megkerülhetetlen az erotika
témaköre. A téma az etikai ismeretek tanítása kapcsán is szóba kerül. A szaporodás témakörével
kapcsolatban a biológia órán is sor kerül a kérdés megbeszélésére.
Minden esetben őszinte légkörben és szakszerű ismereteket kell átadni.
A szaktárgyi órákon kívül osztályfőnöki órát tartó előadó meghívása fontos, mert általában vele szemben
a tanulók kevésbé vannak zavarban. A fő témakörök: a felnőtté válás, szexualitás, fogamzás,
fogamzásgátlás, terhesség-megszakítás, szülés, nemi betegségek. A felelősségteljes szexuális magatartás
az egyéni és családi boldogság kulcsa.
Lelki egészség
A lélek egészsége a kiegyensúlyozottság, az elégedettség, a belső harmónia, az optimista életszemlélet,
nyíltság, segítőkészség. A zenei pályának, illetve képzésnek több kihívással kell szembenéznie: a
szokásosnál is több stresszhelyzet, zsúfolt napirend, túlterheltség.
Az iskola - lehetőségei között - mindent megtesz, hogy ezeket a terheket csökkentse:
❖ A helyi tanterv kialakításakor a minimális és szükséges óraszámokkal tervez
❖ A terheket igyekszik csökkenteni (versenyek, szereplések esetén az SZMSZ-ben is rögzített
felmentések)
❖ A főtárgy tanárok egyénre szabott nevelése
❖ Stresszoldó technikák elsajátítása
Mivel a tanulók többsége kollégista, esetleges lelki gondjaik megoldásában az iskola pedagógusai és a
kollégiumi nevelőtanárok együttműködnek.

A környezet
Az iskola külső környezetére nem lehet befolyással. A forgalmas, szennyezett levegőjű és zajos környék
nem egészségbarát. A szakmai fejlődés szempontjából sem ideális, mivel a beépített környék miatt a
nyitott ablaknál történő gyakorlás nem megoldható. Az iskola már pályázott és a továbbiakban is pályázni
kíván a rézfúvós szaktantermek légkondicionálóval történő felszerelésére, mivel a helyzetet ez oldhatná
meg. A környezettel kapcsolatos egészségnevelési tevékenység a Környezeti nevelési programnak is
része.

Az osztályfőnöki órák egészségnevelési, egészségfejlesztési tematikája
9. évfolyam
10 óra
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❖
❖
❖
❖
❖

A kamaszkor problémái, testi-lelki változások
Az osztályközösség alakulása, fejlődése, a közösségi élet normái
Kommunikáció, érzelmek kifejezése
Egészséges életmód, prevenció – káros szenvedélyek drogok
Önismeret, személyiségkép

10. évfolyam
10 óra
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Kapcsolatok az iskolában, a kollégiumban, családban
A konfliktusok kezelése a családban és az iskolában – megértés, empátia, tapintat, őszinteség
Kapcsolatok: lányok és fiúk, barátság, szerelem, az „együttjárás” illemtana
Pszichoszexuális fejlődés
A szereplések, vizsgák okozta szorongások, lámpaláz - a szorongás leküzdése
Táplálkozási zavarok: elhízás, fogyókúra
Egészséges életmód, prevenció – AIDS, drogok, alkohol, dohányzás

11. évfolyam
10 óra
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Az egészség és betegség
A megbetegedések pszichés tényezői
Környezeti ártalmak
A szűrővizsgálatok
A daganatos betegségek megelőzése
Felkészítés a családi életre – párkapcsolat, szexualitás

12. évfolyam
8 óra
❖ A felnőtt élet felelőssége
❖ Egészséges életmód – felkészülés a családi életre, fogamzásgátlás, családtervezés
❖ Döntések az életmódban: táplálkozás, mozgás, személyi higiéné
❖ A környezet iránti felelősség, környezeti problémák
❖ Egészséges önérvényesítés
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Környezeti nevelési program
Törvényi háttér
Az Alkotmány
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 Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.
70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki
egészséghez.

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
"Mindenkinek 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 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.
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.
A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 54. § kimondja, hogy a Kt. 54-55. §-ban
foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket oktatni kell, azok a Nemzeti
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Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával és terjesztésével - az állami,
önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával, valamint közszolgálati hírközlő szervek
igénybevételével elő kell segíteni, hogy a társadalom környezeti kultúrája növekedjen.

Köznevelési jogszabályok
A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. sz. kormányrendelet
kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést.
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 fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével tájékozott és
tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak a természet és a
környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén, és felelősséget vállalnak egyéni vagy közös
tetteikért.
Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi
gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor
képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű
értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a
környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet
ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a tanulók életvitelét
meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt.
A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon
ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a
környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a
fenntartható fogyasztás elvét.
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a
természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek
személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
Elengedhetetlenül szükséges a NAT részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás
továbbfejlesztése.

Helyzetkép
Feltételek a környezeti nevelés szempontjából
A több mint 100 éves műemlék jellegű iskolaépület külső megjelenését tekintve elhanyagolt, több
évtizede vár felújításra. Belső értelemben esztétikus - amit az is erősít, hogy az utóbbi időben valamennyi
helyiség – nemcsak a tantermek, hanem a folyosók és ügyviteli helységek - festése megtörtént.
Ugyanakkor épületgépészeti szempontból, a nyílászárókat tekintve is elhanyagolt, felújításra szoruló. A
tantermek, osztálytermek kicsi méretűek, s nemcsak a közismereti, hanem, a szakmai képzés
követelményeit (egyéni órák, kis csoportban történő tanítás, gyakorlás) is ki kell szolgálniuk.
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Új helységek kialakítására (pl. laborok előadók, új gyakorló) nincs lehetőség.
Az iskola nem rendelkezik udvarral, kerttel, mivel a belvárosi környezet miatt teljesen körbeépített telken
fekszik, A világító udvart nem azzal a céllal építették, hogy az kert funkcióját betöltse, csak
személygépkocsik beállására alkalmas a teljesen lebetonozott kicsi terület.
A közelben park sem található.
Mindezek mellett a párhuzamos képzésből adódó nagy óraszám és a napi több órás gyakorlás miatt a
diákok sok időt töltenek az iskolában Erre azért is szükség van, mert egyes tanszakok – pl. ütő, hárfa stb.
– gyakorlása csak az iskolában biztosítható.
A képzésből adódó további sajátosság, hogy a tanulók nagy része iskolán kívüli művészeti csoportokban
is tevékenykedik, illetve rendszeresen részt vesz iskola által szervezett, illetve azon kívüli kulturális,
zenei eseményeken. Éppen ezért az iskolai élet és nevelés máshol hagyományosnak tekinthető formái –
iskolán, tanórán kívüli tevékenységek, kötelezőn túli órák – sokkal kevésbé, vagy legalábbis olyan módon
alakuljanak, hogy ne növeljék tovább a tanulói terheket. Itt nem a szabadidő hasznos eltöltésének
problémája a fő gond, hanem a szabadidő majdnem teljes hiánya.
Az iskola külső környezete - bár a kiváló megközelíthetőség és elhelyezkedés, valamint biztonság
szempontjából ideális – nem ideális oktatási szempontból. A nagy zaj és forgalomból eredő
szennyezésnek ez az oka.

Megvalósult környezeti nevelési tevékenységeink
A nagyvárosi léthez kapcsolódó előnyök és hátrányok, valamint az iskolatípus sajátosságai
meghatározzák környezeti nevelési tevékenységünk lehetőségeit.
A 9. évfolyamosok részére évente egy napot a lakóhely értékeinek megismerésére fordítunk: a város
természeti, kultúrtörténeti értékeinek megismerésére. Erre azért is szükség van, mert a tanulók nagy része
kollégista.
A szeptemberi iskolakezdéskor az osztályok egy délelőttöt fordítanak termeik rendbe tételére, szépítésére.
A tanszakok tanulói tanszaki termeikről gondoskodnak, mivel az órákon kívüli gyakorlási időszakot ott
töltik.
Az iskola belső állapotát folyamatosan észlelik, jelzik a diákok és a tanulók, fontosnak tartják
környezetüket egészségük és az esztétikum szempontjából.
A környezeti nevelés szempontjait a tanárok érvényesítik a szakórákon.

Erőforrások
Belső erőforrások
Humán erőforrások
Iskolavezetőség

Feladat, szerepkör
Támogatja a környezeti
programokat, elképzeléseket

nevelési
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Erősségek
Hiteles
személyiségek
a
pedagógusok és a diákság
számára.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola
PEDAGÓGIAI PROGRAM
4024 Debrecen, Vár u. 1.

Tanárok

A tantárgyakba beépítve tanítják az
egyes környezeti tartalmakat.

Valamennyi szakos belátja, hogy
minden
tanár
feladata
a
környezeti nevelés.

Osztályfőnöki közösség

Évfolyamokra lebontva foglalkozik az
egészségneveléshez kötődő környezeti
nevelési tartalmak feldolgozásával.

Lehetőség van az aktualitások
azonnali
„kibeszélésére”
osztályközösségi szinten (pl.
törvényi
intézkedések,
egészséges táplálkozás, reklámok
hatásai, életmód kérdései stb.)

Diákönkormányzatot
segítő és mentálhigiénés
tanár

Lehetőségük van a környezeti nevelés
egészségnevelési
területeinek
erősítésére.

Napi kapcsolat a diákokkal, az
egyedi
problémák
azonnali
kezelése.

Technikai dolgozók

A programok tárgyi feltételeinek
vizesblokkok,
világítási
hálózat
karbantartása, hőszigetelés, stb.

Természetbarát
felhasználása

Diákok

A
tervezett
éves
programban
sokoldalúan vesznek részt

Valamennyi
diák
érintett
Partnerség
a
felnőtt
résztvevőkkel. A fő hangsúly a
szemléletformáláson van.
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Tárgyi erőforrások
❖ Ismerethordozók (kép- és hanganyag, folyóiratok, szakkönyvek, Internet, multimédiás anyagok),
„zöld könyvtár”
❖ Audiovizuális eszközök

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 saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének
fennmaradása érdekében cselekedjenek. Mindezt közvetlen és szűkebb környezetükben tehetik meg a
leginkább.

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,
❖ a szerves kultúra megvalósítása a környezeti nevelésben,
❖ 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.

Célok és feladatok
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Rövid távú célok

Feladatok

A siker kritériumai

A környezeti nevelés az A helyi tantervben meg kell
oktatás és nevelés minél jelölni a feladatokat.
több területén jelenjen meg.

Az iskolai életben a
tanórákon jelen van a
környezeti nevelés.

A felnőttek (az iskola
minden dolgozója)
személyes példát mutatnak
a környezettudatos
életvitelre.

Széleskörű információ és
mozgósítás a konkrét
programokra – pl.
kirándulások,
iskolaszépítés.

Mind több tanár részt vesz a
környezeti neveléssel
összefüggő programokon.

Az iskola tisztaságának
javítása.

Folyamatos
Javul a tisztasági
figyelemfelhívás a tisztaság komfortérzet.
fontosságára és megóvására.

Takarékoskodás az
energiával.

Rendszeres és
alkalmankénti ellenőrzések.

A nyitva felejtett villanyok
és ablakok számának
csökkentése.

Legyenek a tanulók
környezetük védelmezői!

Iskolaszépítés, növények
behozatala, ápolása.
Beszélgetések a közvetlen
környezetről.

Változik a tanulócsoportok
szemlélete, az iskolához
kötődés erősödése.

Tanulásszervezési és tartalmi keretek
Hagyományos tanórai foglalkozások
Az iskola tárgyi és személyi feltételeit tekintve a szemléletformálásnak és nevelésnek ez a leginkább
reálisnak tekinthető, megvalósítható kerete.

A környezeti nevelés lehetőségei tantárgyakon belül
Magyar nyelv és irodalom
A tanulók
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❖ 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: prózai alkotásokat, népdalokat és verseket
❖ 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
❖ esztétikai, erkölcsi érzékenysége erősödjön
❖ tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” elkerülésére
❖ 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
természetvédelemi 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
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❖ legyenek képesek a környezetvédelmi
projekt-munkában választ keresni
❖ állampolgári felelősségtudatuk fejlődjön

problémákra

önállóan,

csoportmunkában,

A tanulókban
❖ 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
❖ váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására
❖ ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak
megfelelő következtetéseket levonni
❖ Legyenek képesek reális becslésekre
❖ Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni.
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
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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
❖ 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
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❖ 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

Zenei tantárgyak
A tanulók
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 alappillére
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.

Etika
A tanulók
❖ legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető
legkevesebb károsodást okozzák
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❖ tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni
❖ mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell
hagyniuk
A tanulókban
❖ alakuljon ki az a szemlélet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától függetlenül is
értéket képviselnek
❖ alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kapcsolatban
❖ fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges környezetért

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 kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására
❖ ismerjék meg az informatikában (pl. az internet-használatban) rejlő környezetvédelmi
lehetőségeket
❖ használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre
❖ 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 napi-heti-évszakos életritmus kialakulását

Tanórán kívüli foglalkozások
❖
❖
❖
❖
❖

Kirándulások szervezése
Erdőspuszta értékei (tanösvény-bejárás, utazás kisvonattal)
Hortobágyi Nemzeti Park értékei
A környezeti szempontból jeles napok megünneplése plakátokon
Szóróanyagok, propagandaanyagok elhelyezése

Módszerek
Célunk a környezeti nevelés szempontjából kiemelkedő jelentőségű élmény- és, tevékenységalapú,
érzékenyítő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazása.

Taneszközök
Ismerethordozók tanulók számára:
❖ Kiadványok, térképek (pl. turistatérképek), ismeretterjesztő kiadványok (pl.nemzeti parkokról,
tájakról, helyi értékekről)
Tanárok számára:
❖ Szakmai-módszertani kiadványok, különös tekintettel a környezeti nevelésben nem hagyományos
tantárgyakat tanítók
Eszközök:
❖ Multimédiás segédanyagok, videofilmek, Internet-hozzáférés – ezek használatához szükséges
hardverek (laptop, projektor, tv, videó).
❖ Távcsövek, digitális és tükörreflexes fényképezőgép, videokamera.
❖ Transzparens- és diasorozatok, faliképek, plakátok

Az iskolai élet és a környezeti nevelés
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Feladatunk a mindennapi iskolai élet „fizikai” és szellemi környezetének átalakítása a környezeti nevelési
program szellemében. Fontos megtervezni az iskola mindennapi életének ezernyi mozzanatát, s azt, hogy
ezeken keresztül hogyan válhat az iskola környezetbaráttá, miképpen alakíthatja az ott dolgozók és
tanulók életmódját környezet-tudatosabbá.
Ehhez járulhatnak hozzá az alábbiak:
❖ anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaüzemeltetésre törekvés pedagógusok, dolgozók
példamutatása
❖ szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása
❖ termek, folyosók és zöldítése, a tantermek organikus díszítése
❖ a tömegközlekedési eszközök, a kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése
❖ a menza környezetbarát, egészséges működtetése
❖ az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb kihasználása (faliújság, iskolaújság,
iskolarádió, helyi média)

Kommunikáció
Az iskolán belüli kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak, ezért rendszeresen kihasználjuk a
lehetőségeit, hogy megértessük a részt vevőkkel, hogy az iskolai élet környezetbaráttá alakítása közügy,
minden ott élő közös ügye - a faliújság aktuális hírei (tanáriban, diákságnak).
Minőségbiztosítás / minőségellenőrzés
A környezeti nevelés sikerességét értékelhetjük különböző résztvevőkre megtervezett és kidolgozott
eszközökkel. A környezeti nevelési program életbelépésekor az iskola valamennyi dolgozójával kérdőíves
attitűdvizsgálatot végzünk, majd a tapasztalatokból a feladatokat megfogalmazzuk.
Néhány példa az elemzési szempontokhoz:
❖ mennyire tárja fel tantárgyának környezeti tartalmait tanítási gyakorlata során
❖ személyes példamutatással segíti-e a program megvalósulását
A tanulók környezeti tudatosságának alakulását tevékenységeik változásán, ismereteik bővülésén
mérhetjük például az alábbi módokon.
A középiskolai tanulmányok kezdetén életkorának megfelelő mérőlappal szerzünk információt, rögzítünk
egy állapotot. Ugyanazon diákok 12. évfolyamon végzett mérései alapján a fejlődésre következtetéseket
vonhatunk le.
A környezeti nevelési programok hozzájárulásának mértéke az iskolai osztályközösség
kapcsolatrendszerének alakulásához, a kommunikáció, a konfliktuskezelés fejlődéséhez.
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Helyi tantervi program
A közismereti és szakmai képzésben alkalmazott részletes órahálókat a Pedagógiai Program 1. és 2.
sz. melléklete tartalmazza.

Alapelvek a helyi programban
Felkészítés az érettségire
A 10. évfolyamos tanulóknak minden év május 20-ig az iskola által kiadott nyomtatványon kell
nyilatkozni a kötelező érettségi tantárgyak esetében a választott felkészítési szintről, az 5. tantárgyról és
annak felkészítési szintjéről. A választáshoz az iskola nyilvánosságra hozza a szintek követelményeit és a
felkészítő tanárokat.
A 2022/2023. tanévig a 12. évfolyam végéig tovább tanított (érettségi felkészítés): a Földrajz, Testnevelés
és Etika tantárgyak. Az intézmény szakmai profiljából következően vállaljuk az érettségi felkészítést
ének-zene tárgyból is, fakultatív kiegészítő foglalkozások keretében. Az ének-zene érettségire
jelentkezés feltétele, hogy a tanuló két évfolyam anyagából osztályozó vizsgát tegyen.
A tanuló egyszer, a 11. évfolyam végén, legkésőbb június 30-ig az iskola igazgatójától írásban kérheti a
felkészítés szintjének megváltoztatását.
A 11. és 12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez tantárgyanként heti két óra
használható fel tantárgyanként.

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának
alapelvei
A szakmai program meghatározza azoknak a tankönyveknek, jegyzeteknek, kottáknak a körét, amelyek a
képzéshez szükségesek.
A közismereti tanterv az egyes tantárgyak vonatkozásában ez azért nem lehetséges, mert évenként
jelennek meg olyan kiadványok, amelyek az eredményes tanítás szempontjából az előző kiadványoknál
hatékonyabbak.
Ugyanakkor ezekkel kapcsolatban is érvényesíteni kell az alábbi alapelveket:
❖ a tankönyv és segédlet feleljen meg a tanterv és az érettségi követelményeinek
❖ korszerű szemléletű, világnézetileg semleges, jól tanulható és jól tanítható legyén (fogalmazása
érthető, a fogalmak magyarázata világos és pontos, a felépítés, az összefüggések bemutatása
logikus stb.)
Előnyben kell részesíteni azokat a tankönyveket, amelyek két év anyagát tartalmazzák
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A szükséges tankönyveken és segédleteken túl egyéb eszközök beszerzése csak akkor kívánatos, ha
feltétlenül szükséges, illetve megkönnyíti a tanulók vizsgákra történő felkészülését.

Magasabb évfolyamra lépés feltételei az iskolában
A felsőbb évfolyamra lépés feltétele az évfolyamra előírt tananyag elégséges szintű ismerete. Ez a szint a
közismereti tantárgyak esetében a Nemzeti Alaptanterv minimum tananyaga. A szakmai program
tartalmazza az egyes tantárgyakra vonatkozó elégséges követelményeket.
Az egyes tantárgyak minősítéséről - a főtárgy és zongora kötelező tantárgy kivételével - a szaktanár, a
főtárgy és zongora kötelező tantárgy minősítéséről a félévi és az év végi meghallgatáson nyújtott
teljesítmény alapján vizsgabizottság (ennek tagjai a tanszakon tanító tanárok), a magatartás és a
szorgalom minősítéséről, illetve a felsőbb évfolyamra lépésről a nevelőtestület dönt.
Az a tanuló, aki háromnál több tantárgyból bukott, nem tehet javítóvizsgát, évet ismétel.

A számonkérés alapelvei
Az ellenőrzés során mind az írásbeli, mind a szóbeli formának jelen kell lennie.
Az értékelésnek mind a három formája alkalmazható, vagyis a formatív, a summatív és a diagnosztikus
értékelés is megjelenik iskolánkban. A számonkérés különböző formái tantárgyfüggők is, mivel vannak
olyan tantárgyak, ahol a formatív osztályozásnak nagyobb a szerepe (pl. állampolgári ismeretek,
emberismeret, mozgóképkultúra), de a félévi és az év végi minősítésnek elsősorban a summatív
osztályzatokra kell épülnie, hiszen ezek mutatják meg elsősorban, hogy a tananyagot milyen szinten,
illetve kellő mértékben elsajátította a tanuló.
Minden téma befejezése után történjen - a tantervek előírásainak megfelelően átfogó számonkérés.
A szaktanár döntése és mérlegelése alapján a tanulónak megadható az a lehetőség, hogy a témazáró
dolgozat eredményét szaktanár által meghatározott módon javíthassa.
A tanulónak félévenként
a heti négy órás tantárgyakból legalább 8,
a heti három órás tantárgyakból legalább 6
a heti két órás tantárgyakból legalább 4,
● a heti 0,5-1 órás tantárgyból legalább 3 osztályzattal kell rendelkeznie.
●
●
●

A tanulók félévi és év végi osztályzatának megállapításánál a szerzett érdemjegyek mellett a szaktanár
figyelembe veszi a tanuló órai aktivitását is.
A tanuló köteles megismételni az évfolyamot, ha kettőnél több tantárgyból kapott elégtelent, illetve ha a
javítóvizsgán nem tudott az elégséges szintnek megfelelni.
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Az iskolai írásbeli beszámoltatások formája rendje, értékelésben betöltött
szerepe
Az írásbeli számonkéréseknek három típusa jelenik meg iskolánkban.

Írásbeli felelet (szódolgozat, röpdolgozat)
Az írásbeli felelet lehet egyéni, csoportos, vagy az egész osztályt érintő. Mivel ekkor csupán egyetlen – az
előző óra –anyagának számonkérésére kerül sor, ez bármikor alkalmazható. Az írásbeli és szóbeli
feleletek kék tintával kerülnek bejegyzésre az osztályozó naplóban.

Témazáró dolgozat
A témazáró dolgozat a témaegységeket zárja le. Mivel ez több anyagrész átfogóbb ismeretét kívánja meg
az egyes órák tananyagának elsajátításánál, ezért ezeket a dolgozatokat legalább egy héttel korábban be
kell jelenteni, meg kell határozni a tematikát (vagyis a számonkért tananyagot). Egy tanítási napon
legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. Az ennek során szerzett érdemjegy két szóbeli, vagy írásbeli
jegyének felel meg. A szerzett érdemjegy az osztályozó naplóba piros színű tintával kerül bejegyzésre. A
tanuló az érdemjegyet – kérésére és a szaktanár mérlegelése alapján – szóbeli beszámolóval javíthatja.

Próbaérettségi
Egy vagy több év anyagát számonkérni csak érettségi tantárgyakból lehet, tehát „Kisérettségi”,
„Próbaérettségi” csak ezekből íratható. “Próbaérettségi”, vagy “Kisérettségi” az alábbi időpotokban
rendezhető.
●
●
●
●

Magyar nyelv és irodalom: 10. osztály első félév
Történelem: 10. osztály 2. félév
Idegen nyelv: 11. osztály szeptember
Matematika: 11. osztály első félév vége

Ez a számonkérési forma nem kötelező, erről az adott év elején a közismereti munkaközösség dönt, a
döntés tényét és a várható időpontját a munkatervben rögzíti.
Amennyiben sor kerül rá, akkor a dolgozat követelményeit (a tananyagot, illetve témaköröket), valamint
várható időpontját (hónapját) szeptember 30-ig közölni kell a tanulókkal. A dolgozat érdemjegye két
esetben lehet az év végén szerzett osztályzat szempontjából döntő jelentőségű: ha a tanuló az adott
tantárgyból elégtelenre áll, s dolgozatát elégségesre, vagy annál jobbra írja meg, akkor végső érdemjegye
nem lehet elégtelen.
Ha a tanuló érdemjegyei alapján addig jelesre állt, de dolgozata elégtelen, akkor nem kaphat év végi
osztályzatként jeles minősítést. A dolgozat elégtelen minősítését a tanuló szóbeli beszámolóval javíthatja.
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Otthoni írásbeli és szóbeli felkészülés
Egyes tárgyak esetében a felkészüléshez elengedhetetlen írásbeli házi feladat készítése.
A matematika tantárgy esetében példamegoldás és definícióalkalmazás, az idegen nyelv és a magyar
nyelv tantárgyakból nyelvtani gyakorlat kapcsolódik ide. A feladatokat úgy kell kiadni, hogy a tanulás és
a napi felkészülést segítő feladat, illetve annak része legyen.
Idegen nyelvből, illetve Magyar nyelv és irodalomból hosszabb, tehát szöveges kifejtést kívánó házi
feladat (pl. nagyobb szöveg fordítása, fogalmazás, tétel kidolgozása) esetében a feladatot nem a
következő órára kell megoldani a tanulónak.
A történelem és a többi tantárgy esetében legfeljebb évente egy önálló írásbeli dolgozat íratható.
A tanulóknak minden órára készülnie kell az előző órán áttekintett anyagból, tehát szóbeli vagy írásbeli
feleletre.
Nagyobb szóbeli beszámolók (pl. 1-nél több órai tananyag, nagyobb témaegység, érettségi témakörök
számonkérése, önállóan feldolgozott anyagból történő beszámoló) esetében a számonkérés előtt legalább
1 héttel a megtanulandó anyagot ki kell jelölni.
Mind az írásbeli, mind a szóbeli készülés esetén tekintetbe kell venni a nagyfokú leterheltséget. Azoknak
a tantárgyaknak az esetében, amelyeknek óra száma egy tanítási héten 1-nél több, az otthoni készülést
akadályozhatja a szakmai képzésből eredő elfoglaltság (előző napi szereplés). Ezt a tanárok tekintetbe
veszik a számonkérés során.

A magatartás és a szorgalom minősítése
A magatartás minősítése:
❖
❖
❖
❖

példás
jó
változó
rossz

A magatartás minősítésének - az életkori sajátosságok figyelembe vételével - ki kell fejeznie az iskolai és
iskolán kívüli közösségekhez való viszonyt, a felelősségérzetet, a hangnemet és viselkedést.
❖ Példás a tanuló magatartása, ha betartja a házirendet és az iskolai munka rendjét, humánus és
segítőkész társaival, pontos, fegyelmezett, fegyelmi büntetése nincs, és igazolatlan órája nem több
3 óránál.
❖ Jó, ha betartja a házirendet, ritkán zavarja az iskolai munka rendjét, legfeljebb egy szaktanári vagy
osztályfőnöki figyelmeztetése van, s igazolatlan óráinak száma nem több 8-nál.
❖ Változó, ha gyakran zavarja az iskolai munka rendjét, többször vét a házirend ellen, az iskolán
kívüli magatartásával rontja az iskola hírnevét, két szaktanári figyelmeztetése, illetve
osztályfőnöki büntetése van.
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❖ Nem lehet a tanuló magatartásának minősítése változónál jobb, ha igazgatói büntetése van, s
igazolatlan óráinak száma 9 és 19 óra között van.
❖ Rossz, ha többször és súlyosan vét a házirend ellen, rendszeresen zavarja az iskolai munka rendjét,
iskolán kívüli magatartása súlyosan kifogásolható, és igazgatói büntetései vannak.
Csak rossz lehet a magatartása annak a tanulónak, akinek nevelőtestületi büntetése van, és igazolatlan
óráinak száma 20, vagy annál több.
A szorgalom minősítése:
❖
❖
❖
❖

példás
jó
változó
hanyag

A szorgalom minősítésekor a fokozatoknak ki kell fejeznie az egyéni képesség és teljesítmény viszonyát,
a kötelességtudatot, a rendszerességet és pontosságot. Az értékelésnél a nevelőtestület, illetve a
szaktanárok külön értékelik a tanulók zenei és közismereti szorgalmát.
❖ Példás a szorgalom minősítése, ha a tanuló minden tantárgyat képességeihez és a körülményekhez
képest rendszeresen tanul, iskolai és otthoni feladatait pontosan és hiánytalanul elvégzi, külön
feladatokra is vállalkozik.
❖ Jó, ha a tantárgyak többségét rendszeresen és képességeinek megfelelően tanulja, törekszik a
pontosságra, iskolai és otthoni feladatait néha pontatlanul végzi, egyáltalán nem vagy csak ritkán
vállal szorgalmi feladatokat.
❖ Változó, ha csak néhány tantárgyból tanul képességeinek megfelelően, iskolai és otthoni munkája
sokszor pontatlan, felkészültsége gyakran hiányos. Csak változó lehet a tanuló minősítése, ha egy
tantárgyból megbukott.
❖ Hanyag, ha egyetlen tantárgyból sem tanul képességeinek megfelelően, iskolai és otthoni munkája
hiányos, pontatlan, rendszertelen. Csak hanyag lehet a tanuló minősítése, ha több tantárgyból
megbukott.
Külön kell minősíteni a szakmai képzésben és az általános műveltségi képzésben mutatott szorgalmat. A
magatartás és szorgalom minősítése független egymástól, vagyis egyik nem lehet a másik függvénye. Ha
magatartás és szorgalom minősítésének megítélésében eltérőek az álláspontok, a nevelőtestület
szavazással dönt. Nem lehet példás a tanuló magatartása illetve szorgalom, ha a nevelőtestület legalább
két tagjának kifogásai merülnek fel a minősítéssel kapcsolatban.

A tanulmányi munka értékelésének iskolai gyakorlata
Alapelvek
Az értékelés
❖ legyen személyre szóló
❖ legyen fejlesztő, ösztönző jellegű
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❖ ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű – biztosítson folyamatosságot
❖ legyen tárgyszerű
❖ biztosítsa a szóbeli és írásbeli értékelés megfelelő arányát.
A tanév elején az egyes tantárgyak követelményeit a tanulók tudomására kell hozni. A
követelményrendszert minden tanárnak be kell tartani. Ugyancsak ismertetni kell minden
tanárnak a saját értékelési rendszerét, a hiányzások, mulasztások következményeit, a pótlások és
javítások lehetőségeit.
A szóbeli számonkérésre adott érdemjegyet a számonkérést követő 2 napon belül köteles a szaktanár a
digitális naplóba beírni. Az írásbeli dolgozatokra adott érdemjegyek a dolgozatírás dátumával kerülnek be
a digitális naplóba.
A félévi és az év végi értékelés és osztályozás alapja a folyamatos értékelés során szerzett érdemjegy,
melyet nem automatikusan az érdemjegyek számtani átlagából számolunk ki, hanem figyelembe vesszük
a tanuló fejlődését és hozzáállását is.

Az értékelés formái
Szakmai terület
Mivel az intézményünkbe jelentkező tanulókkal az előzetes konzultációkon, versenyeken többnyire
kapcsolatba kerülünk, az értékelés és folyamatellenőrzés már a felvételt megelőzően elkezdődik. A
tanulmányi idő alatt minden növendék félévente legalább egyszer vizsgabizottság előtt egyénileg ad
számot felkészültségéről, előmeneteléről. A köztes időszakban nyilvános iskolai hangversenyen és
negyedévi meghallgatáson vesz részt. A megmérettetésnek ez a viszonylagos gyakorisága teljes
mértékben garantálja a folyamatellenőrzés lehetőségét és mindez nyilvánosságot is kap.
A csoportos elméleti tantárgyak értékelési rendszere és a folyamatellenőrzés a közismereti oktatáshoz
hasonló.
Közismereti terület
Mivel az iskolába kerülés feltétele a szakmai alkalmassági vizsgán való megfelelés, a közismereti
tárgyakból nincsen felvételi vizsga. A 9. évfolyamra bekerülő képességfelmérése az első hetekben
megtörténik (szövegértés, helyesírás, matematikai készség, nyelvi szint.)
Értékelés és minősítés az iskolában - szakmai elméleti tantárgyak, közismereti terület
A szaktanárok a tanulók teljesítményét a tanév közben érdemjegyekkel értékelik, félévkor és a tanév
végén osztályzatokkal minősítik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen).
❖ a tanév végén az egész tanévben nyújtott teljesítményt értékeljük,
❖ a szóbeli feleletek értékelésénél a nyelvi kifejezőkészség is szempont,
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❖ a tanórai aktivitást is értékeljük,
❖ a szaktantárgyi versenyeken elért részvételt és eredményeket (városi, megyei, országos) jeles
érdemjeggyel is értékeljük,
❖ értékelünk az iskola belső vizsgáin, meghallgatásain,
❖ értékelés történik a speciális tantárgyi felméréseken - külső, illetve belső szervezésben,
❖ értékelés az egész diákközösség előtt (tanévzáró, tanévnyitó ünnepélyek, iskolai rendezvények),
❖ értékelés a nevelőtestület előtt (tantestületi értekezletek, iskolai események),
❖ értékelés az iskolai szervezésű vetélkedőkön.
Kerekítés szabályai az átlagolásnál
A félév, illetve a tanév során szerzett osztályzatok átlaga alapján az elégséges osztályzat eléréséhez
minimum 1,80 összesített átlag szükséges az egyes tantárgyakból. Az elégséges feletti tantárgyi átlag
esetén a kerekítés a matematika szabályainak megfelelően az alábbi feltételeknek megfelelően történik
0-1,79 elégtelen
1,80-2,50 elégséges
2,51-3,50 közepes
3,51-4,50 jó
❖ 4,51-5,00 jeles
❖
❖
❖
❖

Dolgozatok százalékos értékelésének szabályai
❖
❖
❖
❖
❖

0-39% elégtelen
40-54% elégséges
55-69% közepes
70-84% jó
85-100% jeles

Osztályzatok súlyozása
❖ 75%: házi feladat, beszámoló, év eleji felmérés, órai munka, tanulmányi munka havi összesített
értékelése
❖ 100%: írásbeli felelet, szóbeli felelet, röpdolgozat, fellépés hangversenyen
❖ 150%: témazáró dolgozat, országos és nemzetközi versenyen való részvétel
❖ 200%: kisérettségi, próbaérettségi, vizsga- és meghallgatás osztályozása zenei tárgyból
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Tantárgyak és óraszámok
A kerettanterv előírja az egyes évfolyamra előírt tantárgyakat és azok minimális óraszámait. A kifutó
közismereti programban az érettségi tantárgyak (az idegen nyelv, matematika, informatika) kaptak
magasabb óraszámot a szabadon felhasználható órakeret terhére.
A szakmai programban a „Korrepetíció” és a „Kötelező zongora” tantárgyak kaptak a 11. és 12.
évfolyamokon magasabb óraszámot a megfelelő felvételi felkészítés érdekében.
A komplex érettségi kimeneteként az „Előadóművészeti program- és projektszervező” szakképesítést
megalapozó tantárgyak közül a „Rendezvényszervezés gyakorlata; Projekttervezés és
projektmenedzsment”,
„Rendezvényszervezés;
Projekttervezés
és
projektmenedzsment”,
„Előadóművészeti előadás gyakorlat; Előadóművészeti program-és projektszervezés gyakorlata”,
„Előadó-művészet történet” tantárgyak esetében az óraszámot a 100/1997. (VI.13.) kormányrendelet 6. §
(4) bekezdés alapján a középszintű érettségire felkészítésre előírt óraszám határozza meg. A tárgyak
összesített óraszáma a helyi programban 152 óra.
A szakmai oktató-nevelő munka megfelelő színvonalának folyamatos biztosítása érdekében iskolánk a
helyi tanterv kialakításánál a 2011. évi CXC. tv. a köznevelésről 12. § (6) bekezdés értelmében
párhuzamos művészeti képzés esetén a lehetséges 40 órás időkeretet használja.

Csoportbontás
Az idegen nyelvet, az informatikát, testnevelést és a matematikát az igényeknek megfelelően - szükséges
esetben - csoportbontásban tanítjuk. Az idegen nyelv tekintetében ezt nemcsak a nyelvtanulás
hatékonysága, hanem a tanulók eltérő nyelvi képzettsége is mindenféleképpen szükségessé teszi.
A matematika és informatika tantárgy csoportbontására kizárólag akkor lehet szükség, ha az adott
évfolyamon egy osztály indul, s ennek nagy létszáma gátolja a hatékony tanítást. Informatika esetében
lehetőségeink szerint egyszerre 16 tanuló oktatását tudjuk ellátni, ez is indokolhat csoportbontást.
A 9. és 10. évfolyamon szervezhető szükség esetén az érettségi tantárgyakból differenciált
képességfejlesztés formájában foglalkozás, a 11. és 12. évfolyamon érettségi felkészítő foglalkozás.

Testnevelés
Iskolánkban a heti testnevelési órák száma a törvényi szabályozásnak megfelelően a 9-12. évfolyamon öt
óra. A heti öt órából kettő műveltségterületi oktatás keretén belül néptánc oktatással kiváltható (2011. évi
CXC. tv. a köznevelésről 27. § (11) bekezdés), melynek szervezésében a Debreceni Népi Együttessel
működünk együtt. A testnevelés órák adminisztrálása az osztálynaplóban, a néptánc foglalkozások
dokumentálása az intézményben használatos csoportos naplóban történik.
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Foglalkozások időkereteinek meghatározása
A nevelési programban előírt feladatok foglalkozási időkereteinek meghatározása az alábbi rendnek
megfelelően történik.

Feladat

Óra/hét

A kétszintű érettségire történő felkészítésre - igény esetén

20 óra

Tehetséggondozásra (nemzetközi, országos és regionális
versenyre felkészítésre a versenyt megelőző 1 hónap idejére),
egyéni foglalkozásokra – becsült keret

10 óra

Egyes előre nem tervezhető egyéni foglalkozások időkerete –
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felkészítése

20 óra

Egyes tanórán kívüli foglalkozások időkerete (művészeti csoport,
szakkör, tanulmányi, kulturális verseny, házi verseny, iskolák
közötti verseny, diáknapok, sportnapok szervezése,
mentálhigiéniai tanácsadás)

8 óra

Differenciált képességfejlesztés matematika tantárgyból

1 óra/ osztály/hét

Képzési formából fakadó sajátosságok az egyes tantárgyaknál
Korrepetíció
Különleges, más képzési formában meg nem jelenő óratípus a „Korrepetíció” tantárgy órája. A tantárgy a
főtárgyi tanulmányokat segíti, kiegészíti egyes szakirányok esetében. A foglalkozáson egyformán aktívan
és egyidőben van jelen a főtárgy tanár és a zongorakíséretet ellátó korrepetítor tanár. Ez a különleges
felállás indokolja, hogy a „Korrepetíció” tantárgy tanulónként adott évfolyamra vonatkozó aktuális
óraszáma mindkét jelen lévő tanár óraszámába beleszámítandó a tanévre vonatkozó tantárgyfelosztás
készítésénél.

Kamarazene
Az iskolába érkező tanulók tudásszintjének egységesítése az első tanév feladata. Ezért a kerettantervi
szabályozástól eltérően a „Kamarazene” tantárgyban jelen lévő társas zenélés kompetenciáinak
fejlesztését a „Zenekar/Kórus” foglalkozásokon végezzük a legtöbb tanuló esetében. Csak nagyon
indokolt esetben, kizárólag kis létszámú kamarazene csoportokba osztunk be a képzési formák belépő
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évfolyamain tanulókat. Ez a bevált jó gyakorlat a későbbi időszakban koncentráltabb munkát,
eredményesebb haladást és anyagvégzést tesz lehetővé.
A kamarazene tantárgy a billentyűs szakmairány esetén a zongora főtanszakos tanulóknál a kerettantervi
javaslatnak is megfelelően emelt óraszámban van jelen, a későbbi összetett, korrepetítori minőségű
feladatokat is ellátó zongorista feladatokhoz tartozó kompetenciaterületek fejlesztése érdekében.

ÖSSZEGZÉS
A pedagógiai tevékenység talán legizgalmasabb területe a 14 - 22 éves kor közötti időszak, hiszen ez a
gyermeki létből a felnőttségbe való átmenet kora. Tisztában vagyunk ennek felelősségével, s azzal is,
hogy itt dől el: muzsikus lesz-e a fiatal, vagy másfelé keresi a boldogulása útját. Utóbbi esetben sem
marad nyom nélkül az, hogy ezek a gyermekek a mindennapos zenélés közben váltak felnőtté.
Az ősi diákváros zeneművészeti szakgimnáziuma azon az úton kíván tovább haladni, amelyre városunk és
a közel 150 éves intézmény hagyományai kötelezik. Mindezt abban a hitben, amit Kodály Zoltán
fogalmazott meg:

" A zene az élet szépségét, s ami benne érték,
azt mind meghatványozza. "
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AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI
PROGRAMJA
A Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola - melynek jogelődje a Simonffy Emil Zeneiskola - Debrecen
város évtizedekig egyetlen alapfokú zenei intézményeként országosan, sőt nemzetközi összehasonlításban
is elismerten sikeres tevékenységet folytat, a nagy hagyományú debreceni zeneoktatás alappillére.
Az intézmény méreteit (tanulók, pedagógusok létszáma) indokolja, hogy nem csupán a 210.000 lakosú
nagyváros arányaihoz igazodik, hanem a helyi közép- és felsőfokú muzsikusképzés utánpótlását is
igyekszik folyamatosan biztosítani.
Az ország zeneiskolai hálózatának egyik legjobban képzett tantestülete dolgozik itt, többen közülük a
felsőbb iskolatípusokban is oktatnak. Számottevő az előírtnál magasabb végzettségű kollégák jelenléte, és
nagy jelentőséggel bírnak az intézményünk tanáraiból alakult kamaraegyüttesek és szólisták folyamatos
fellépései is. Kapcsolatunk a város zenei intézményeivel hagyományosan szoros. A Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Kar felsőfokú zenetanárképzésben gyakorlóiskolai feladatok vállalásával évtizedek óta
részt veszünk. Eddigi munkánk elismeréseképpen 2007-ben „Kiváló Gyakorlóhely” kitüntetésben
részesültünk.
A szervezett debreceni zeneoktatás kezdetei 1862-re nyúlnak vissza, amikor négy tanszakkal megalakult a
mai intézmény(ek) jogelődje a Debreceni Zenede. Az iskola Simonffy Emil igazgatása idején (1883-1919
között) élte első virágkorát, s ezalatt a magyar zeneoktatás egyik fellegvárává vált. A háború után a
folyamatos működés és a bővülő igények eredményeként 1952-ben - az állami hálózat részeként jött
létre a zeneiskola, mely 1955-től 2007 júliusáig Simonffy Emil nevét viselte. Ezalatt az ország egyik
legnagyobb és legeredményesebben működő zeneiskolájává vált. A város területén szétszórtan, több mint
10 helyen folyó zeneoktatás helyzetét súlyosbította, hogy a Hatvan utcai központi épületrész az 1980-as
években életveszélyessé vált.
Az iskola történetének meghatározó eseménye volt 1982-ben a Vár utcai új épület létesítése, amelyben 30
tanterem épült igényes akusztikai belső kiképzéssel. A korszerű munkafeltételek megteremtésével
egyidejűleg ugrásszerűen megnőtt a szellemi értékteremtés lehetősége és a művészi-tanári munka
hatékonysága. Az új épület létesítésével új hagyományok teremtődtek az intézményben.
2007 januárjában – teljes rekonstrukció és bővítés után – vehettük birtokba az 5 tanteremmel és
hangversenyteremmel bővült felújított épületünket, mely már a 21. század színvonalán biztosítja a
zeneoktatás feltételeit.

Többcélú közös igazgatású intézmény
A jogelőd intézmények −a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium, valamint a
Simonffy Emil Zeneiskola-AMI − integrálására a megváltozott társadalmi elvárások, az oktatás magas
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színvonalú ellátása és az oktatási intézmények hatékony és gazdaságos működtetése, a szakember koncentráció megvalósítása érdekében került sor 2007-ben.
Intézményünk többcélú, közös igazgatású intézmény, s ez meghatározza intézményi céljainkat, kijelöli
feladatainkat. A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolával történt összevonás után célunk, hogy
régiós zeneoktatási központtá váljunk.
Többcélú intézményként zeneművészeti szakgimnáziumi, és alapfokú művészeti iskolai nevelési-oktatási
feladatokat látunk el. Közös igazgatású intézményként az intézményegységek együttműködésével,
tevékenységeink összehangolásával folytatjuk munkánkat.
Az intézményi nevelő-oktató munkát, az intézményegységek tevékenységének összehangolását az
intézmény vezetője irányítja. Munkáját közvetlenül a szakgimnáziumi intézményegység-vezető és az
intézményvezető helyettesek segítik. Az intézményvezetőtanács − melynek az intézményvezető mellett
tagjai az intézményegység-vezető, az intézményvezető helyettesek, valamint a Közalkalmazotti Tanács és
a reprezentatív szakszervezet képviselője − az intézmény szakszerű és hatékony működtetését biztosítja
és a munkáltatói jogokat gyakorolja. Technikai dolgozó munkatársaink, a portások és takarítók
közreműködnek a nevelő-oktató munka feltételeinek a megteremtésében.
Meglévő értékeink, hagyományaink és eredményeink összekapcsolásával, erősítésével szolgáljuk
nevelő-oktató munkánk céljait. Intézményegységeink szakmai önállóságának megtartásával jelöljük meg
feladatainkat annak érdekében, hogy a tanulni vágyó fiataloknak iskolánk minél több lehetőséget tudjon
biztosítani.
A zeneiskolai intézményegység pedagógiai programja az iskola működésének alapdokumentuma, mely
megfelelően szabályozza az iskola működését, tájékoztatja annak céljairól, feladatairól és
tevékenységéről a fenntartót és a szülőket.
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Az alapfokú művészetoktatás célrendszere és funkciói
Az Alapfokú Művészeti Iskola célja
A zeneoktatás általános fejlesztési követelményeinek és feladatának megfelelően:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

megalapozni és fejleszteni a zenei műveltséget,
a zene sajátos eszközeinek segítségével nevelni és kibontakoztatni a személyiséget,
felkelteni a zenei élet eseményei iránti érdeklődést,
a kiemelkedő képességű növendékeket felkészíteni a továbbtanulásra,
utánpótlást nevelni az amatőr együttesek számára,
gazdagítani a város zenei életét,
cserekapcsolatokat építeni és ápolni itthon és külföldön egyaránt.

A zenei nevelés lehetővé teszi a zene iránt érdeklődő, fogékony gyermekek képességeinek fejlesztését,
jártasságokat alakít ki az egyes szakterületeken, és gyakoroltatja azokat.
Az életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja
készségeiket, gyarapítja ismereteiket. Művészi értékeket ad át, törekszik az értékmegőrzés formáinak
kialakítására.
Lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek
megszerzésére, a zenei ismeretek átadására.
Célja, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene művelésére, befogadására készítsen fel.

A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai
❖ A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
❖ A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, a dinamika és a
hangszínkülönbség iránti fogékonyság, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a
zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása).
❖ A zenei írás és olvasás készségének megalapozása és fejlesztése (az alapfokot meghaladóan).
❖ A kreativitás kialakítása.
❖ Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása.
❖ A zenei műszavak és jelentésük megismertetése.
❖ Zenei harmónia és forma összefüggéseinek megismertetése.
❖ A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a
zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
❖ A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.
❖ A kortárs zene befogadására nevelés.
❖ A zenei ízlés formálása.
❖ A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
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❖ Tehetséggondozás.
❖ A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése.
❖ A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése.

A tartalmi munka
A zeneiskola helyzetét szakmai szempontból meghatározza az a körülmény, hogy Debrecenben a
zeneoktatás teljes struktúrája kiépült, az alapfoktól a legfelső szintig.
A testvérintézmények figyelemmel kísérik egymás munkáját és örömmel állapíthatjuk meg, hogy jó az
együttműködési készség a zenei intézmények között.
A zeneiskola a zenei pályára irányítás tekintetében az összevonást megelőzően is a Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakgimnázium bázis-intézménye volt és évtizedek óta a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Karának gyakorló-iskolai feladatait is ellátja.
A zeneiskolai növendékek kiemelkedő egyéni hangszeres teljesítményeit az országos versenyek és a
nemzetközi fesztiválok minősítései pozitívan értékelik.
Tehetséges tanulóink közül többen a hazai és a nemzetközi zenei élet elismert művészei, illetve
zenepedagógusok lettek. Sokan tanárként térnek vissza iskolánkba egykori növendékeink közül. Akik
nem a zenei pályát választották élethívatásul, „csak” zenekedvelők lettek, azokkal is gyakran találkozunk
hangversenyek alkalmával, nem ritkán amatőr zenei együttesek tagjaként.
Egyre népszerűbbé válnak a kamarazenei és zenekari muzsikálás lehetőségei a zeneiskolában. Vonós- és
fúvószenekari együtteseink Európa számos országában szerepeltek nagy sikerrel, hírnevet szerezve ezzel
iskolánknak és városunknak, pl. Németországban, Olaszországban, Svédországban, Hollandiában,
Belgiumban, Angliában és Franciaországban. Utazásainkat pályázat útján a város kulturális alapból
támogatta.
A cserelátogatások alkalmával a fő cél egymás kultúrájának megismerése, szakmai és baráti kapcsolatok
kiépítése. A fesztiválokon és versenyeken a fiatalok részvétele a megmérettetés felelősségével, de a
szereplés és az utazás együttes élményével is gazdagodott. Együtteseink teljesítménye az évek során
egyre magasabb színvonalra emelkedett és méltán lettek népszerűek városunkban is.
Iskolánk alap- és középfokon is rendezője a Kodály Zoltán nevét viselő az országos szolfézs- és
népdaléneklési versenyeknek.
Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 “A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési
intézményekben” című projekt keretében, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem partnerintézményeként
az átvett szakmai programok tananyagát, módszertanát alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben
(beleértve a fakultációkat, a projekt alapú és az epochális tanulásszervezési formákat is), valamint a
tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tanterv és a tantárgyi programoknak megfelelően a
szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári táborokban.
A partner egyetem az átadott tananyagokhoz és módszertani támogató dokumentumokhoz a projekt
futamidejében és annak fenntartási szakaszában korlátlan elektronikus hozzáférést biztosít.
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Szervezési feladatok
A tantestületi munkamegosztásban meghatározó szerepe van a tanszaki munkaközösségeknek.
Az egyes tanszakok önálló elképzeléssel alakítják az iskola munkatervét, figyelembe véve az országos
zenei eseményeket. A szakmai elképzeléseket nemcsak a tanszakon belül egyeztetik, hanem megyei
továbbképzések, illetve konzultációk alkalmával megvitatják.
Iskolán belül azok a tanszaki közösségek a legaktívabbak, ahol gyakori az egyeztetés és a tanárok között
valódi munkakapcsolat alakult ki. A tanítási módszer és anyag megválasztásában minden kolléga
önállóan dönthet, és teljes szabadságot élvez. A meghallgatások alkalmával, a felvételi vizsgák
tekintetében a követelményszint érvényesítése egységesen, az országos irányelvek szerint történik.
A zeneiskolai osztályhangversenyek jó alkalmat teremtenek a szülőkkel való kapcsolat kialakítására.
Ilyenkor lehetőség adódik a tanulók munkájának értékelésére és hangversenyen történő bemutatkozásra.
Az utóbbi években egyre népszerűbbek a nyilvános vizsgák és meghallgatások szülők jelenlétében.
Ezekkel a rendezvényekkel a zeneiskola és a családok egyre közelebb kerülnek egymáshoz.
A zeneiskola munkájának megismertetését szolgálják a külső rendezvények karácsonyi, alapítvány
hangversenyek. A növendékhangversenyeket, a zenekari együttesek szerepléseit, valamint a megyei
találkozókat mindig nagy érdeklődés kíséri. Tanáraink és növendékeink fellépéseikkel méltóképpen
képviselik a zeneiskolát – ezzel is kifejezve a zenetanulás értelmét: a megszerzett hangszeres tudás zenei
élményközvetítő szerepét.
Iskolánk tevékeny részt vállal a zenei ismeretterjesztésben és a város zenei életében is.
Hangszerbemutatóval egybekötött hangversenyeket tart óvodákban, iskolákban, gazdagítja nyugdíjas
klubok ünnepeit, kiállításokon és egyéb rendezvényeken működik közre szólista növendékekkel,
kamarazenei csoportokkal, nagyobb együttesekkel egyaránt.

Pedagógus feladatai a kirándulás, utazás szervezésekor
A tanórán kívüli, személyszállítást igénylő programok szervezése során követendő pontos eljárásrendet az
intézmény házirendje tartalmazza. A tanórán kívüli, utazásokkal kapcsolatos rendelkezések betartatásáért
minden esetben az intézmény vezetője által kijelölt kísérő pedagógusok felelősek. A pedagógus-kíséretet
nem helyettesíthetik önként jelentkező kísérők és egyéb, jelen lévő személyek.

Értékelés, osztályozás a zeneiskolában
A tanuló teljesítménye és szorgalma alapján havonként érdemjeggyel kell értékelni.
A hangszeres főtárgy, a szolfézs, a zeneelmélet tárgyak, a kamarazene, a hangszeres fakultáció tantárgy,
zenei előképző, a hangszeres előképző minősítése során adható érdemjegyek: jeles (5), jó (4), közepes
(3), elégséges (2), elégtelen (1).
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Az osztályozás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti eredményeinek
egybevetése alapján történik.
A kötelező zongora, zeneirodalom, a kórus és zenekar tantárgyak esetén szöveges értékelést (kiválóan
megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) kell alkalmazni.
Az érdemjegyről a tanuló szülőjét – felnőtt tanulók kivételével – a tájékoztató füzet útján tájékoztatni
kell.

A félévi és a tanév végi osztályozás rendje
A tanulók munkáját félévkor és a tanév végén osztályozni kell.
Félévkor osztályhangversenyeken lehet részt venni, tanév végén hangszeres főtárgyból, hangszeres
előképzőből, fakultációs tantárgyból bizottság előtt vizsgát kell tenni. A bizottság elnöke az
intézményvezető vagy megbízottja (intézményvezető-helyettes, tanszakvezető). A bizottság tagjai: a
tanuló főtárgy tanára és még legalább egy, lehetőleg azonos vagy rokon hangszeres tanár. Ha a
nevelőtestületben több azonos szakos tanár van, lehetőleg valamennyi vegyen részt a beszámolón.
Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi sérülés miatt a
beszámolón megjelenni nem tud, és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja. Ebben az
esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy a tantárgyi beszámolón
nem vett részt.
A tantárgyi beszámolóra nem bocsátható, illetve nem osztályozható az a tanuló, akinek a tanévben az
igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező óraszám 1/3-át, kivéve, ha a
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
Az osztályzatokat félévkor és tanév végén a naplóba, az anyakönyvbe (törzslap) és a bizonyítványba, szó
megjelöléssel és számjeggyel, a zenekar, zeneirodalom, kötelező zongora, kórus, zenekar tantárgyak
esetében az előírt szöveges minősítéssel kell bejegyezni.
Ha a tanuló valamely kötelező tantárgy tanulása alól felmentést kapott, a felmentés tényét félévkor a
tájékoztató füzetben, tanév végén a törzslapban és bizonyítványban, az osztályzat rovatban „fm”
rövidítéssel kell jelezni.

Szorgalom értékelése
A főtárgyi, a kötelező, a kötelezően választható tárgy, és a választható tantárgy tanulásában tanúsított
szorgalmat havonként, értékelni kell. Erről a szülők és tanulók az elektronikus naplóban kapnak
értesítést.
A szorgalom minősítésére 4 fokozatot kell alkalmazni: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2).
A szorgalom minősítését félévkor szám és szöveges megjelöléssel a naplóba, a tanév végén pedig a
naplóba, a törzslapra, valamint a bizonyítvány megfelelő rovatába kell bejegyezni.
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A szorgalmat a főtárgy tanár minősíti a kötelező tárgy, a kötelezően választható tárgy, és a választható
tárgy tanár együttes véleménye alapján.

Részjegyek (osztályzatok) alkalmazása
A tanév folyamán a tanulók munkáját ún. részjegyekkel, havonta egy alkalommal pedig átlagjegyekkel
osztályozhatjuk. A részjegyeket célszerű egy-egy kisebb feladat elvégzésére ösztönző célzattal adni, és
nem feltétlenül törvényszerű, hogy a havi átlagjegy a részjegyek középarányosa legyen.
Osztályzatok súlyozása
●
●
●
●

100%: tanulmányi munka havi összesített értékelése, órai munka, házi feladat
200%: fellépés hangversenyen
300%: részvétel országos versenyen, vizsgahangverseny, meghallgatás
400%: tanév végi vizsga osztályzása, művészeti alap- és záróvizsga

Tanulmányi vizsgák
Vizsgáztatás rendje:
A vizsgarend a tanév munkarendjében kerül meghatározásra. Tanévenként egy főtárgyi vizsgát kell tenni
a tanév végén, május-június hónapban. A vizsgák beosztását az adott tanszak tanáraival történő egyeztetés
után a tanszak vezetője készíti el.
A „B” tagozatos tanulók tanévenként összesen 4 alkalommal, - 2 alkalommal vizsgahangverseny, 2
alkalommal meghallgatás keretében - adnak számot előmenetelükről.
A vizsgák, meghallgatások anyagát, az évenként tartandó osztályhangversenyek rendjét az intézmény
helyi tanterve tartalmazza. A félévi meghallgatások rendjét az intézmény munkaterve tartalmazza.

A vizsgák dokumentációja
Jelentkezési lapok vizsgákra: művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga.
Vizsgajegyzőkönyvek minden vizsgáról.
Határozatok a vizsgaeredményekről: művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga, B-tagozatra vétel,
illetve levétel.
Tanügyi dokumentációkban - törzslap, napló, bizonyítvány - kell feltüntetni a vizsgaeredményt.

Vizsgafajták
Főtárgy vizsga
❖ Tanévenként egy alkalommal, tanév végén (május-június) hónapban, beosztás szerint.
❖ Vizsga anyaga az intézményi pedagógiai programban megfogalmazottak alapján.
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❖ A tanulót a vizsga során a tanszak tanáraiból álló, legalább 3 főből álló bizottság hallgatja meg és
értékeli.
Zeneismeret tanszakos tanulók előképzős vizsgája
❖ Tanévenként egy alkalommal, beosztás szerint.
❖ A vizsga anyaga az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottak alapján.
❖ A tanulót a vizsga során a tanszak tanáraiból álló bizottság hallgatja meg és értékeli.
B-tagozatos vizsgahangverseny
❖ Tanévenként 2 alkalommal vizsga, 2 alkalommal meghallgatás van a B tagozatosok számára.
❖ Hangverseny keretében egy előadási darab, vagy koncertetűd kotta nélküli bemutatása. A többi
anyag (skála, etűd, darabok) a beosztás szerinti tanévvégi vizsgán vagy meghallgatáson.
❖ Vizsga anyaga az intézmény helyi tantervében megfogalmazottak alapján.
❖ A tanszak tanárai értékelnek, és határozzák meg a további emelt szinten való tanulás lehetőségét.
Művészeti alapvizsga
❖ Az alapfok befejező osztálya utáni, tanév végi vizsga.
❖ Letétele feljogosít a továbbképző osztályok megkezdéséhez.
❖ Vizsga anyaga az intézményi pedagógiai programban megfogalmazottak alapján.
Művészeti záróvizsga
❖ A továbbképző IV. évfolyam záróvizsgája.
❖ Vizsga anyaga az intézményi pedagógiai programban megfogalmazottak alapján.

Összevont beszámoló
Rendkívüli előrehaladás esetén - a szaktanár és a tanszakvezető tanár együttes javaslata alapján - az
igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anyagából tegyen
összevont beszámoló vizsgát. A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb osztály
anyagából kell összeállítani. A kötelező tantárgynál a magasabb osztály követelményei alapján kell az
osztályzatot megállapítani. Összevont beszámolót a hangszeres beszámolókkal egyidejűleg, vagy az
igazgató által megadott időben lehet tartani.
A tanulóknak az összevont beszámoló engedélyezését írásban kell kérnie. A kérelmet kötelező tantárgy
esetében legkésőbb december 10-ig, főtárgy esetében április 10-ig lehet az intézményvezetőhöz
benyújtani.

Felsőbb osztályba lépés
A zeneiskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző osztályt sikeresen
elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg.
Felmentés, vagy más ok miatt a tanuló osztályba sorolása szolfézs, illetve a főtárgy esetében eltérhet
egymástól. Ezt a bizonyítványban és a törzslapon is fel kell tüntetni. Ebben az esetben a felsőbb osztályba
lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe venni.
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Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban
Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát nem tudja elvégezni, az igazgatótól legkésőbb május 20-ig
kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben ugyanannak az osztálynak a tanulójaként folytathassa.
Az igazgató a szaktanár véleménye alapján dönt. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A
bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni.
Osztályfolytatásra az alapfokú művészeti oktatásban, művészeti áganként egy alkalommal van lehetőség.
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
Jelen Pedagógiai Programot az intézmény vezetőjének előterjesztése után az intézmény nevelőtestülete
elfogadta.
Hatályba lépés ideje: 2022. szeptember 1.
A Pedagógiai Program végrehajtása a fenntartó részére nem jár többletkiadással.
2022. augusztus 26.
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