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Nemes Nagy Ágnes
Fák
Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.
Mozdíthatatlan függönyök.
Meg kell tanulni azt a sávot,
hol a kristály már füstölög,
és ködbe úszik át a fa,
akár a test emlékezetbe.
És a folyót a fák mögött
vadkacsa néma szárnyait
s a vakfehér, kék éjszakát,
amelyben csuklyás tárgyak állnak,
meg kell tanulni itt a fák
kimondhatatlan tetteit.
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BEVEZETÉS
1. A NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
ARCULATA

A KÖZSÉGI ELEMI NÉPISKOLÁTÓL AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁN ÁT
A MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMIG…
Iskolánk története a XIX. századra nyúlik vissza. Az első épületben, a mai Thallóczy Lajos utca
és a Bartók Béla út sarkán 1888-tól hatosztályos községi elemi népiskola működött, ahová csak fiúk
jártak, majd 1945 után a koedukált általános iskolává vált intézményben megjelentek a lányok is.
Jelenlegi épületünk 1934-ben épült a neoklasszicista ihletésű „római iskola” építészeti stílusában.
1968-tól fokozatosan megszűnt az általános iskolai képzés, és ezzel párhuzamosan három osztállyal
elkezdődött a szakközépiskolává válás. A Kossuth-díjas akadémikus belgyógyász, Dr. Hetényi Géza
nevét 1976-ban vette fel az intézmény. Negyedszázadig csak lányok jártak ide, hiszen tipikus női
szakmára – általános ápoló és asszisztens – készülhettek fel tanulóink, de az 1990-es években
fokozatosan megjelentek a fiúk is. 1994-től a Világbank segítségével és a PHARE-program keretében
iskolánk is bekapcsolódott a nemzetközi oktatási és szakképzési vérkeringésbe. Az oktatás hangsúlya
az egészségügy mellett a – szélesebb értelemben vett – humán szféra felé tolódott, a szakmára
orientáló képzés a sokoldalú személyiség kialakítását célozta meg, a középpontba a
készségfejlesztést, a kommunikációt, az informatikát és a nyelvoktatást preferáló attitűd került. Az
utolsó – egészségügyi szakmára orientáló – nyelvi előkészítős osztályunk 2016-ban érettségizett.
Az ezredforduló környékén a tantestület összetétele és mentalitása a művészeti jelleg
erősödését eredményezte. 2002-ben indult az első művészeti szakmákra orientáló drámatagozatos
osztályunk. Ezzel egy időben az érettségi utáni egészségügyi szakképzés (képi diagnosztikai és
intervenciós ápoló és asszisztens) mellett elindult az érettségire épülő Színész II. szakképzés is. Az
intézmény neve is követte a változásokat: 2009-től Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola,
2012-től Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola, 2016-tól pedig Nemes Nagy Ágnes
Művészeti Szakgimnázium néven működik iskolánk. 2013-tól épült fel a tiszta profilú előadóművészeti szakképzés: párhuzamos oktatás keretében táncos és színész szakmákban szerezhetnek
tanulóink érettségi bizonyítványt és középfokú szakmai végzettséget.
Iskolánk fenntartója és működtetője az évtizedek alatt folyamatosan változott. Sokáig voltunk
XI. kerületi, majd fővárosi intézmény, 2017. január 1-től pedig a Dél-Budai Tankerületi Központ
iskolája leszünk. A 2018/2019-es tanév hármas jubileumot hoz: 130 éves iskolai létünket, 50 éves
középiskolai múltunkat és a Nemes Nagy Ágnes név felvételének 10 éves évfordulóját ünnepelhetjük.

Az iskola e kis zugában elhelyeztünk néhány tárgyat, melyek a fenti évtizedekre emlékeztetnek. Ha
becsukjuk a szemünket, és egy pillanatra a múltra hegyezzük fülünket, formaruhás kisiskolások
zsivaját vagy fehér köpenyes kamaszlányok suttogását halljuk… Ezeket a lépcsőket koptatták, ezekkel
az eszközökkel kísérleteztek, ezeken a tablókon búcsúztak az alma matertől… A baloldali falon látható
az első és az utolsó egészségügyi szakközépiskolás tabló. Szemben velük pedig két szépre sikeredett
tabló, amelyeken megtalálhatók az iskola egykori vezetői, sorrendben: Fürst István, középiskolai
létünk alapító igazgatója (1968-1987), Dr. Kátai Péterné (1987-1992) és Pintér Zsuzsa (1992-2009),
aki a mai profil igazi megalapozója. Nézelődjetek és vigyázzatok a múlt emlékeire! A Költészet Nap-i
plakát bekeretezése és megőrzése a művészetre nyitottságunkat mutatja, a Mengyelejev-féle
periódusos rendszer pedig figyelmeztet: „Emlékezzél, ember, hogy porból lettél és porrá leszel.”.
(Részlet az iskolatörténeti kiállítás ajánló szövegéből.)
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„AMI AZ ITTENI MŰHELYBEN TÖRTÉNIK, AZ LASSAN EGYÉNI ARCULATÚ,
»KELENFÖLDI ISKOLÁVÁ« ÁLL ÖSSZE A MŰVÉSZETI NEVELÉS VILÁGÁBAN.”
Gabnai Katalin www.gyerekszinhaz.hu 2011. december 15.
Az 1930-as évek elején épült műemlék jellegű falak között egy a tradíciókra szervesen
épülő modern iskolatípust működtetünk, melynek egész létét áthatja a humánum.
Egészségügyi, majd humán szakgimnáziumként a múltban kialakult nemes hagyományainkat
átmentve olyan művészeti szakgimnáziumot hoztunk létre, amelyben megváltoztak a
tradicionális szerepek, átértékelődtek a feladatok és változtak az értékrendek. Értékzavaros
rohanó világunkban segítjük tanítványainkat az értékes és az értéktelen, a jó és a rossz, a
szép és a csúnya, az ízléses és az ízléstelen megkülönböztetésében. Egyszerre kívánjuk óvni
és átadni az elődeink által átörökített általános érvényű konzervatív értékeket, és
szeretnénk a közös alkotómunka során befogadni a modern világ kortárs értékeit.
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium sikeresen ötvözi a klasszikus humán
gimnáziumi és a régi színvonalas művészeti szakképzést. A gimnáziumok által is kínált
humán műveltség mellett olyan művészeti képzést folytatunk, amely felkészíti a tanulókat a
művészeti felsőoktatás különböző szakjaira, az egyetemek és főiskolák humán szakjaira,
illetve a művészeti OKJ-s szakképzésekre, miközben olyan különleges képességeket
fejlesztünk, amelyeknek birtokában tanítványaink sikeresen valósíthatják meg művészi
ambícióikat, illetve az átlagosnál nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.
Mindkét szakirányunkban arra készítjük fel tanulóinkat, hogy a felnőtt világban
nyitott, az emberi értékeket jól ismerő, a társadalmi és természeti környezetben felelősen
eligazodó, tudatos állampolgárként legyenek képesek helytállni. Ehhez korszerű
műveltséget, tudást és magabiztos fellépést biztosítunk. Végzett tanulóink magas
színvonalon kommunikálnak, sikeresen használják a modern informatikai eszközöket, és
rendelkeznek a jövő európai állampolgárai számára nélkülözhetetlen idegen nyelvek
ismeretével. Az angol nyelv mellett tanulóink orosz és német nyelvet is tanulhatnak.
Az iskola tudatosan formált légkörével, jó hangulatával és az előadó-művészeti
tárgyakat kiegészítő speciális tantárgyak (ön- és társismeret, pszichológia) tanításával
segítjük az önmegismerést, a harmonikusabb és gazdagabb személyiség kibontakozását, a
szorongások, gátlások oldását.
A fő profilt jelentő előadó-művészetek szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyai
mellett különös hangsúlyt kap az anyanyelvi kultúra elmélyítését is szolgáló magyar nyelv és
irodalom, valamint a kortárs tájékozódást is segítő történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek. Önálló vagy fakultatív tárgyként és a szakmai tárgyak keretében a
gimnáziumokhoz hasonlóan tanítunk ének-zenét, vizuális kultúrát és művészettörténetet,
illetve mozgóképkultúrát és média ismeretet.
Iskolánk korszerű diák centrikus pedagógiai elveinek, az oktatásban alkalmazott
modern módszertani eszközeinek – drámapedagógia, élményközpontúság, kooperatív
tanulás, projektmódszer stb. – köszönhetően egy szokatlanul jó hangulatú második otthon,
ahova a diákok fiatal koruk ellenére is valódi iskolapolgárként járnak. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy a tanulók képességeik szerint teljesítsenek, s e képességek az évek
során fejlődjenek is. A tanévben számtalan tanórán kívüli rendhagyó programmal tesszük
érdekessé a tananyag elsajátítását, iskolai projektnapjaink, színházi előadásaink,
fesztiváljaink, hazai és külföldi utazásaink legendásan jó hírűek.
Sokoldalúan képzett nevelőtestületünk egy olyan iskolát működtet, amely a drámát
és a színházi nevelést célként és pedagógiai eszközként is a mindennapi munka
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középpontjába állítja. Tevékenységünkben két irányból is törekedünk a hatékony fejlesztő
eljárások tudatos alkalmazására.
Elsősorban a tehetséggondozásra koncentrálunk (valamely területen kimagasló
fejlettségi szint elérése), másfelől a felzárkóztatásra (nevelési-képzési deficitek
kiküszöbölése) is hangsúlyt fektetünk. Munkánkat sikerek kísérik, a drámapedagógiát, a
színházi nevelést mint fejlesztő pedagógiai eszközt használva sorra nyerjük a tanulmányi
versenyeket és a fesztiválokat itthon és a nagyvilágban.
Értékeinket, céljainkat a folyamatos megújulás közben közösen fogalmaztuk meg a
nevelési-oktatási folyamat szereplőivel. Iskolafilozófiánk alapja az a harmonikus
együttműködés, amelyet egy egyenlő oldalú háromszöggel mutathatunk be szemléletesen:
TANULÓ

SZÜLŐ

TANÁR

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium olyan pedagógiai műhely, ahol a
tanuló, a szülő és a tanár egyenlő oldalú háromszögében az alap a család és az iskola, a
viszonylat csúcsa pedig a diák. Felfogásunkban az iskolában zajló pedagógiai folyamatból egy
pillanatra sem hagyható ki a család, s a szülői és tanári együttműködés célja a tanuló testilelki-szellemi-erkölcsi gyarapodása. A hagyományos kapcsolattartás (szülői értekezlet,
ellenőrző könyv, szülői szervezet stb.) mellett olyan korszerű megszólítási formákat
alkalmazunk, mint az elektronikus kapcsolat, a szülői fórumok, a bemutatók utáni klubszerű
beszélgetések, a közös kirándulások és a családi piknikek. Célunk, hogy elősegítsük egymás
mélyebb megismerését, a rendszeres félreértések tisztázását, az olykor keletkező kisebb
konfliktusok feloldását, a közös cél érdekében történő összefogást, a közös felelősség
vállalását.
A célok megvalósításának garanciája az innovatív szellemű, jól motiválható
nevelőtestület. A közismereti és szakmai tanárok, illetve a művész szakoktatók folyamatosan
képzik magukat. Az elmúlt néhány évben a teljes nevelőtestület elsajátította a kooperatív
tanítási technikákat, a konfliktuskezelés resztoratív és mediációs technikáit, a fél
nevelőtestület rendelkezik drámapedagógusi diplomával, a kollégák harmada pedig tréneri
végzettséggel.
Nevelőtestületünk vezérlő elve a pozitív szemlélet, a hit az emberi értékekben és az
élet harmóniájáért folytatott harc elfogadása. Ez ad erőt, ettől vagyunk örök optimisták, ez
segít át bennünket az akadályokon. Pedagógusi munkánkban tetten érhető az elszántságunk,
a tudás átadhatóságába vetett hitünk és a gyerekek, a fiatalok iránti elkötelezettségünk.
A mindig megújulásra készséget jelzi, hogy az iskola nevelőtestülete a hagyományok
őrzése mellett 2009-ben kezdeményezte a profilváltásnak megfelelő új név felvételét. A régi
névadó, Dr. Hetényi Géza Kossuth-díjas akadémikus belgyógyász professzor emlékét
márványtábla őrzi. A választott új névadó életműve alkalmas az iskolában folyó összetett
pedagógiai és művészi alkotó munka, az iskola által képviselt értékrend megjelenítésére. Az
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„újholdas” Nemes Nagy Ágnes végletekig humánus költészete, örök értékeket hordozó és
teremtő lírája nevelő hatású és irányt mutató lehet a mai fiatalság számára.

Tudjuk, a nevelés-oktatás általunk vállalt módja nem könnyű munka. Erika Landau a
Kreativitás pszichológiája című művében kitér erre:
“A kreativitásra irányuló nevelői munka azért is nehéz feladat, mert a pedagógiai
beállítottság, amelyet megkíván, nincs összhangban a tanórák mai szerkezetével, a tanórai
fegyelem szigorával. A kreatív gyakorlatok nevelői légköre, a belső szabadságnak és a
spontaneitásnak a klímája jó ideig konfliktusok tömegét termeli ki az iskolai osztályokban.
Ahol a gyerekeknek dicsérendő erénye, hogy próbálnak másként is látni és gondolkodni, mint
a tankönyvi ismeret, ott az oktatás, nevelés, fejlesztés nem lehet idillikus. A gondolkodási
vállalkozás, a más nézőpontra való áttérés magas hőfokon lejátszódó szellemi tevékenység;
könnyen adja a szembenállás élményét annak, aki letér a megszokottról, és könnyen kelti a
megtámadottság érzését abban, akinek az ismeretközlő fonaláról éppen leágaznak. A
jóhiszemű együttélésnek és együtt-gondolkodásnak megszámlálhatatlan tanújelét kell adni
ahhoz, hogy egy kreatív szellemű tanórán a gyerek ne felnőtti önkényként élje meg a
kiigazítást, a pedagógus pedig ne felnőtt-ellenes rebelliónak tekintse a gyerek leágazásait és
ellentmondásait.”
Fontosnak tartjuk kiemelni az idézett sorokból a jóhiszemű együttélést, és
kiegészíteni az idézetet néhány szóval: türelem, nyitottság és tisztelet, s bármennyire furcsa
egy pedagógiai programban: öröm, szeretet és boldogság, a gyerek szeretete, a tudás
átadásának öröme, és a segítségünkkel kiteljesedő személyiség sikerei láttán érzett
boldogság. S mindez a szakmai és emberi támogatásunkkal felnőtté váló tanulók hosszú távú
boldogságának feltételeként.
Reményeink szerint tanítványaink csodálatos éveket töltenek iskolánkban. Tanulnak,
fejlődnek, sikeresen kommunikáló, önmagukat élőszóban, írásban és művészi értelemben is
kifejezni tudó, kreatív gondolkodású emberré válnak. Megtanulnak egyénként és csapatban
is dolgozni, feladatot határidőre maradéktalanul teljesíteni, és a tanári irányítással végzett
közös alkotás közben személyiségük meghatározó jegyévé válik a megbízhatóság.
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2. AZ ISKOLA KÖRNYEZETE ÉS TANULÓI KÖZÖSSÉGE
Újbuda sok szempontból kedvezőbb helyzetben van Budapest többi, elsősorban pesti
kerületeihez képest. A szegénység itt lényegesen kisebb, a közbiztonság megfelelő. A
környék nagyvárosias, mégis laza beépítésű, az épületet árnyas fák övezik, a levegő
minősége kiváló. Közvetlen közelünkben találhatók színvonalas általános és középiskolák,
illetve egyetemek, főiskolák és művelődési házak, a Bartók Együttesnek is otthont adó BMK,
az Illés Klub hajdani otthona, az FMH, a Fonó Budai Zeneház. Néhány percre van tőlünk a
színházi nevelést fő céljaként megfogalmazó Mu Színház, és az iskolánk gyakorló
műhelyeként is működő Karinthy Színház. Tíz percre tőlünk található a távolabbi vidékekről
érkező tanulóinkat befogadó Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium.
Beiskolázási szempontból előnyös iskolánk földrajzi elhelyezkedése. Egyrészt Buda
egyetlen tánc- és színházművészeti szakgimnáziumaként működünk, másrészt kiváló
közlekedési adottságokkal rendelkezünk. A budai fonódó villamos vonal mellett a közvetlen
közelben van a Kelenföldi pályaudvar és a 4-es metró, valamint az Etele téri
buszpályaudvar, így nemcsak a főváros különböző területeiről, hanem az agglomerációból
(Érd, Diósd, Törökbálint, Budaörs, Budakeszi, Telki, Bicske, Biatorbágy, Martonvásár,
Velence, Tárnok, Sóskút, Etyek, Páty stb.) is tudunk diákokat fogadni. Tanulóink kb.
egyharmada vidékről bejáró, budapesti tanulóink között nemcsak dél-budaiak vagy budaiak
vannak, hanem szép számmal járnak hozzánk Pest távolabbi kerületeiből is.
A hozzánk jelentkező tanulók többsége elsőként jelöli meg iskolánkat. Egy
közelmúltban végzett felmérés szerint a legtöbben tanáraik, iskolatársaik, barátaik,
ismerőseik javaslatára választják iskolánkat. Az iskolaválasztás okát tekintve első helyen áll az
iskola típusa, jellege és szakmai-pedagógiai jó híre. Sok tanulónknak a testvére nálunk tanult
vagy jelenleg is tanul.
Az iskola tanulóinak szociális helyzete tükrözi a társadalom egészére is jellemző
képet. A jó körülmények között élő tanulók mellett megnövekedett azoknak a száma, akik
segítségre szorulnak. A külföldi és hazai fesztiválok, a tanulmányi kirándulások, a különböző
(gólya-, sí-, vízi-, dráma-, tánc-) táborok megvalósítását hátrányos helyzetű tanulóink
számára pályázatokkal és az iskolaalapítvány támogatásával segítjük.
A kulturális háttér tekintetében pozitív kép festhető. A többszörös túljelentkezésből
és az iskola jó híréből is következően a jó nevű gimnáziumokba jelentkezőkhöz hasonló
felkészültségű, jó tanuló és tehetséges gyerekek érkeznek hozzánk. A különböző
kompetenciamérések eredményei, a továbbtanulási mutatóink a gimnáziumokéhoz
hasonlóak. Tanulóink a tudás, az alkotás iránt fogékonyak, rendszeresen olvasnak,
színházakba és múzeumokba járnak, projektnapjainknak, fellépéseinknek is köszönhetően
sokat utaznak. A korosztályos és a különböző generációk közötti kommunikáció kulturált,
agresszióra, rongálásra, szélsőséges magatartási megnyilvánulásra alig van példa.
Az elmúlt évek tapasztalata szerint tanulóink közül kb. 10 fő különböző tanulási
nehézséggel (leginkább diszkalkulia) küzd, de csak 6-8 tanuló rendelkezik erről bizottsági
szakvéleménnyel. Az érintett tanulók speciális fejlesztése egyéni fejlesztés keretében is
zajlik. Ritkák a pszichés és egyéb magatartászavarok, ám annál több a fokozottan érzékeny
fiatal. A szorongások, gátlások oldását, az esetleges kudarcok feldolgozását igyekszünk
szakszerűen támogatni személyes konzultációkkal és az ön- és társismereti foglalkozásokkal.
Iskolánk nyitottságára jellemző, hogy nálunk végzett az egyetlen magyar siket színésznő, aki
jelenleg sorstársaival közösen hoz létre színházi előadásokat.
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A kiemelten tehetséges tanulókkal foglalkozás az iskola fő profilja. A kötelező
közismereti és művészeti szakmai foglalkozások mellett szabadon választott emelt szintű
érettségire felkészítő fakultatív foglalkozásokon, 2. idegen nyelv órákon, alkotókörökben
és szakkörökön foglalkozunk összetett tehetséggondozással. Iskolánkban országos hírű
drámatanárok, táncpedagógusok, logopédus-beszédtanárok és neves művészek:
színművészek, rendezők, dramaturgok, táncművészek, koreográfusok, zeneművészek, író,
költő és festőművész segítik a tehetség kibontakoztatását.
Az iskolánkban működő diákönkormányzat tevékenysége a diákélet szerves része. A
tanulók körében végzett felmérések alapján egyre nagyobb az igény a hatékony
diákönkormányzat működésére. Nevelőtestületünk pedagógiai munkánk fontos elemének
tartja a demokratikus közéletiségre felkészítést. A tanév kiemelt eseménye a Nemes Nagy
Nap, a közélet és a demokrácia iskolai projektnapja, amely egyúttal – diákigazgató
választással, diákparlamenttel, fordított órákkal színesített – diáknap is.

„Itt van ez a hely, ahol elfelejti az ember a gondjait. Belépsz, és varázsába kerít. Irány az
öltöző, utána a színpad, és elkezdődik az óra, ahol csak két dolog fontos: mi és a színház. A
tanár jókedvvel nekilát formálni minket. Ilyenkor érzi az ember, hogy jó ebben az iskolában
diáknak lenni.”
(Páll Kitti)
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3. AZ ISKOLA KÉPZÉSI SZERKEZETE
NEMES NAGY ÁGNES
MŰVÉSZETI
SZAKGIMNÁZIUM
9.A OSZTÁLY (01-ES KÓD)

9.B OSZTÁLY (02-ES KÓD)

4, ILL. 4+1+2 ÉVES
TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS

4, ILL. 4+1+1 ÉVES
SZÍNHÁZMŰVÉSZETI KÉPZÉS

AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS

AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS

KÖZÉPISKOLAI SZAKASZA
ÉS A SZAKKÉPZÉS
PÁRHUZAMOS OKTATÁS
KERETÉBEN ZAJLIK.

KÖZÉPISKOLAI SZAKASZA
ÉS A SZAKKÉPZÉS
PÁRHUZAMOS OKTATÁS
KERETÉBEN ZAJLIK.

A tánctagozatra a tánc szerelmeseit, a zenét és a
ritmust minden porcikájukban érző, fizikai
értelemben is alkalmas tanulókat várjuk. A
tánctagozaton szisztematikusan építjük fel a
tánctudás alapjait, hogy a biztos technikai tudás
birtokában szakosodhassanak a tanulók a
különböző táncműfajokra, különös tekintettel a
fizikai színházhoz közelítő kortárs színpadi táncra.

A színházi tagozatra azokat a tanulókat várjuk,
akiket vonz a színház világa. A vers szerelmeseit,
a szépen beszélőket, a sokat olvasókat, a
rendszeresen színházba járókat. Azokat, akik
vágyat
éreznek
magukban
élményeik
megjelenítésére.
Várjuk
a
legügyesebb
gyerekszínjátszókat, hogy középiskolásként is
elmélyülhessenek a színház varázslatos világában.

A tanórai tevékenység mellett élményszerű
keretekben, pl. tánctáborban, fesztiválokon,
külföldi vendégjátékon, határon túli magyar
testvériskolai kapcsolatokkal gyarapítjuk a diákok
tudását, fejlesztjük képességeiket, tehetségüket.
Tánctagozatos tanulóink az érettségit követően a
szakirányú felsőoktatásban, illetve a Táncos II.
OKJ-s szakképzésen és a Táncos I. szakképesítés
ráépülésen az iskola falain belül folytathatják
tanulmányaikat.

A tanórai tevékenység mellett élményszerű
keretekben, pl. drámatáborban, fesztiválokon,
külföldi vendégjátékon, az iskolai média
működtetésével gyarapítjuk a diákok tudását,
fejlesztjük képességeiket, tehetségüket. Tanulóink
az
érettségit
követően
a
színművészeti
egyetemeken és a Gyakorlatos színész OKJ-s
szakképzésen, ill. a Színész szakképesítés
ráépülésen az iskola falain belül folytathatják
tanulmányaikat.

Az osztály tanulói az első szakma mellett
fakultatív
módon
„ELŐADÓ-MŰVÉSZETI
PROGRAMÉS
PROJEKTSZERVEZŐ”
mellékszakképesítést is szerezhetnek.

Az osztály tanulói az első szakma mellett
fakultatív
módon
„ELŐADÓ-MŰVÉSZETI
PROGRAMÉS
PROJEKTSZERVEZŐ”
mellékszakképesítést is szerezhetnek.

1, ILL. 2 ÉVES
„TÁNCOS II” SZAKKÉPZÉS
„SZÍNHÁZI TÁNCOS” SZAKMAIRÁNY
OKJ: 54 212 09

1, ILL. 2 ÉVES
„GYAKORLATOS SZÍNÉSZ” SZAKKÉPZÉS
„SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ” SZAKMAIRÁNY
OKJ: 54 212 03

SZAKMAI ANGOL SPECIALIZÁCIÓ

DRÁMAJÁTÉK VEZETÉS, ANIMÁCIÓ ÉS

LEHETŐSÉGÉVEL

SZAKMAI ANGOL SPECIALIZÁCIÓ

1 ÉVES
„SZÍNÉSZ” SZAKKÉPESÍTÉS RÁÉPÜLÉS
OKJ 55 212 01

2 ÉVES
„TÁNCOS I” SZAKKÉPESÍTÉS RÁÉPÜLÉS
OKJ: 55 212 08
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A/ NEVELÉSI PROGRAM
1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI,
FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK







Komplexitás
Egyenjogúság
Esélyegyenlőség
Bizalom
Együttműködés
Motiváció








Koncentráció
Szemléletesség
Élmény
Tapasztalatszerzés
Kreativitás
Aktivitás








A személyiség tisztelete
Életkori sajátosságok
Egyéni sajátosságok
Külső hatások
Különböző háttér
A pedagógus mint irányító

A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI
1. A tanulók képességeinek minél jobb megismerése és kiteljesítése.
2. A tanulók önmagukkal és környezetükkel szembeni igényességének kibontakoztatása.
3. Az iskola által közvetített általános műveltségtartalmak és képességek elmélyítése.
4. A pedagógus irányító szerepének erősítése az ismeretátadás kiegészítéseként.
5. Az öntevékenység, az önművelés, az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása.
6. A tanulás életformává válásának segítése.
7. A művészi érzékenység, a művészi önkifejezés kibontakoztatása.
8. A kiemelten tehetséges tanulók segítése, fejlesztése.
9. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók segítése, fejlesztése.
10. A sikeres önmegvalósítás, a harmonikus személyiség kialakulásának támogatása.
11. Közösségépítés, a társadalom hasznos, aktív tagjává válásának segítése.
12. Egészség- és környezettudatos életmód kialakítása, drog- és alkohol prevenció.
A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI
Nevelő-oktató munkánk alapfeladatait a Nemzeti alaptantervben meghatározott
pedagógiai feladatok határozzák meg. Az iskolánkban folyó munka fejlesztési területei és
nevelési céljai:
1. Erkölcsi nevelés, a nemzeti öntudat elmélyítése, hazafias nevelés.
2. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, állampolgárságra, demokráciára nevelés.
3. Családi életre nevelés.
4. A felelősségvállalás képességének kialakítása, önkéntességre nevelés.
5. Testi és lelki egészségre nevelés, mindennapos testnevelés és művészeti nevelés.
6. Természettudományos nevelés, fenntarthatóságra törekvés, környezettudatosság.
7. Pályaorientáció.
8. Gazdasági és pénzügyi nevelés.
9. Médiatudatosságra nevelés.
10. A tanulás tanítása, az eredményes tanulás segítése, felzárkóztatás.
11. A képességek kibontakoztatása, tehetséggondozás.
12. Kompetenciafejlesztés.
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KOMPETENCIAFEJLESZTÉS
Nevelő-oktató munkánk alapfeladatait a Nemzeti alaptantervben meghatározott
kulcskompetenciák alapvetően határozzák meg. Kulcskompetenciákon azokat az
ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket értjük, amelyek birtokában
a tanulók majdani polgárokként gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult
változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják.
Iskolánk részt vett abban a két éves nemzetközi kutatási programban (DICE),
amelyben az Európai Unió 12 tagállamában vizsgálták a lisszaboni kulcskompetenciák
területén a tanulók teljesítményszintjét. A kutatás megállapítja, hogy a tananyagot drámás
technikákkal elsajátító tanulók minden vizsgált kompetenciaterületen valamennyi vizsgált
országban magasabb teljesítményszintet érnek el, mint a drámás technikákat nem használó
kontroll csoportok. Ezek az eredmények is igazolják iskolánk pedagógiai módszertani
profilját. A NAT által meghatározott kompetenciafejlesztés területei nevelő-oktató munkánk
minden szegmensében tetten érhetők.
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése a művészeti szakmai elméleti és gyakorlati
tárgyak mellett elsősorban a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében zajlik. Célja, hogy fejlessze
a nyelvi megértés és kifejezés képességét, tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett
tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv
jelenbeli és múltbeli változásairól. A középiskolát elvégzettektől elvárt nyelvi kultúra magában
foglalja a beszéd, a beszédértés, a szövegértés és a szövegalkotás képességét és mindezek minőségi
alkalmazását a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások különféle élethelyzeteiben.
Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb értőivé
válhatnak; toleránsak lehetnek más magatartások, életformák, szociális helyzetek, meggyőződések
iránt. Megismerhetik a nyelv kifejező lehetőségeit, ezáltal az anyanyelv szépségének átélt élményével
gazdagodhatnak. Megismerhetnek más alternatívát a tömegkultúra mellett, modellt az igényes
önművelésre.
A kulturált nyelvi magatartásra való fölkészítés a középiskolai fokon is alapkövetelmény a
magyar nyelvi és irodalmi nevelésben. Az életkornak megfelelően fejlett anyanyelvi kommunikáció
minden beszédhelyzetben a beszédpartnerekkel való együttműködés képességét jelenti, a másként
vélekedők álláspontjának felfogását, a saját vélemény megvédését, és feltételezi a kommunikációs
zavarok fölismerését és képességet feloldásukra, kritikus magatartást a téves ítéletek, a manipulációs
szándékok fölismerésében.
A szövegalkotás folyamatos fejlesztése a szabatos fogalmazás követelményein kívül a
személyiséget kifejező, egyéni stílus bátorítását is jelenti. A szövegértés és szövegalkotás képessége
ezen a fokon egyaránt kiterjed az egyén magánéletének és a társas-társadalmi életének, a
tájékoztató-ábrázoló, kifejező, meggyőző, felhívó, kapcsolatteremtő és kapcsolattartó
kommunikációs funkciók szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaira. Kiemelkedően fontos, hogy kellő
gyakorlatot szerezzenek a diákok az érvelés technikájában, szóban és írásban egyaránt. Továbbra is
fontos sokféle lehetőség biztosítása a kreatív szövegalkotó tevékenységre, például személyes
élmények, belső képek fölidézésére, a játékos szövegalakításra, újságműfajok művelésére és
hosszabb fölkészülést igénylő tanulmány, pályázat alkotására.
A tanulási képesség fejlesztésének fontos területe az interperszonális képességek alakítása,
kitüntetetten a kapcsolatteremtés és az együttműködés a társakkal, a szöveggel; a nyelvhasználat, a
gondolkodás, a viselkedés és érzelemkifejezés összefüggéseinek megértése. Feladata másrészt a
kognitív képességek tevékenységben való alakítása: a történeti gondolkodás, a problémamegoldó
gondolkodás, a logikai és jelentésszintekre vonatkozó szövegelemzési eljárások.
Az irodalom és az olvasó kapcsolatában változatlanul igény az irodalomtanítás
élményszerűsége, a kapcsolatteremtés a tananyag és a tanulók személyes életproblémái között, az
irodalmi élményeknek nemcsak tárgyszerű, hanem kreatív, játékos feldolgozása is.
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Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésének feladata a 4 nyelvi alapkészség elsajátítása:
az elolvasott, a hallott szöveg értése, szövegalkotás írásban és a szóbeli kommunikáció. E készségek
alapja a szókincs fokozatos és folyamatos bővítése és aktivizálása, a funkcionális nyelvtan
elmélyítése, az életszerű nyelvhasználat előtérbe állítása: a szóbeli interakciók gyakorlása, a
különböző nyelvi stílusok, szóbeli üzenetek megértése. A nyelv nem formális keretekben történő
elsajátításának keretei: film, internet, nyelvi tábor, levelezés, cserekapcsolatok, idegen nyelvű
színjátszás.
Az idegen nyelv oktatásának sikerességét segíti, a nyelv iránti érdeklődést erősíti az adott
nyelv társadalmi-kulturális hátterének, környezetének minél szélesebb körű megismerése:
országismeret, szokások, művészet, zene, daltanulás és természetesen az adott országba való
kiutazás lehetőségének megteremtése.
Célunk, hogy tanítványainkban tudatosítsuk a nyelvtanulás szükségességét, sőt
nélkülözhetetlenségét, és ébresszük fel bennük az igényt a nyelvtudás felnőtt életükben való
továbbfejlesztésére. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink számára a nyelvtudás cél helyett egyre inkább
már eszközzé váljon.

Matematikai kompetencia
A matematikai gondolkodásmód a világ leképezésének, értelmezésének sajátos módszere,
amely cselekvési stratégiák alkotása, folyamatok tervezése, állítások érvényességének és jelenségek
valószínűségének mérlegelése során igen hasznos eszközökkel tudja segíteni a hétköznapi
gondolkodást. A fejlesztések során az a legfontosabb feladatunk, hogy olyan eszközök legyenek a
kezünkben, amelyek segítségével élet közelbe tudjuk hozni az elvont matematikai ismereteket. A
matematikai logika felhasználásával eredményesen tudjuk fejleszteni a problémamegoldó
képességet, és fel tudjuk használni a matematika eszköztárát a hétköznapi jelenségek modellezésére.
A kognitív képességek fejlesztésében a matematika tanításának hagyományosan kitüntetett
szerepe volt. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban a matematika tudás értelmezésében és
fejlesztésében új elemek jelentek meg. (Pl. egyik legfontosabb jellemzője az alkalmazás, a
mindennapi életben való alkalmazás képessége.) A szakirodalomban a matematikai felkészültséget
többnek tekintik, mint a fogalmak, folyamatok és ezek alkalmazásnak megtanulását. A képesség
kifejlesztése hatékony helyzet felismerési módszert, szellemi beállítottságot, pozitív gondolkodást,
cselekvésre való hajlandóságot, magabiztosságot, kitartást, érdeklődést is jelent.
A matematikai kompetencia némi egyszerűsítéssel magába foglalja a tantárgyi ismereteket, a
specifikus és általános képességeket, készségeket, rutinokat, valamint motívumokat és attitűdöket.
Ebből az értelmezésből kiindulva a matematika a kognitív kompetencia részrendszereként
értelmezhető, amelyben a fejleszthetősége nem korlátozódik csak a matematikára, más tárgyakban
és a mindennapi életben is számos területen alkalmazható.

Természettudományos kompetencia
Ez az a terület, ahol a leginkább megragadhatók az ember és a természeti világ közötti
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatok. Fontosnak tartjuk olyan természettudományos és műszaki
műveltség kialakítását, amelyek mozgósíthatóak a hétköznapi életben vagy a munkavégzés során
felmerülő problémák megoldásakor. Az ember és a természeti környezet közötti folyamatok
elemzésével nemcsak a jelen világa ismerhető meg, hanem a diákokban kialakítható a természettel, a
környezettel szembeni egyéni és közösségi felelősségérzet, amely a fenntartható fejlődés
megvalósításának garanciája.
Különösen fontos a Földünket, környezetünket fenyegető globális problémák megismerése és
a környezetet tisztelő, a még meglévő értékeit védő magatartás kialakítása. A globális problémák
kérdésköre a történelem és a természettudomány tantárgy témakörei között is szerepel. Iskolánk
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külön környezeti nevelési programmal is rendelkezik. A természettudományos kompetenciák
fejlesztésének részletes kifejtését a komplex természettudomány tantárgyi tanterve tartalmazza.

A digitális kompetencia fejlesztése során törekszünk arra, hogy tanulóink munkájukban,
kommunikációjukban és szabadidejükben is magabiztosan és kritikusan használják az információs
társadalom technológiáit (Information Society Technology = IST). Az informatika tantárgy keretében
nemcsak a főbb számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbevitel,
információtárolás-kezelés, internet-használat, elektronikus médiahasználat) tanulják meg, hanem
megismerik az információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IST
interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket. Megtanulják az információk és az interaktív média
kritikus, megfontolt alkalmazását, ugyanakkor lehetőséget kapnak azok kreatív, innovatív
használatára. (Például pályázatok, prezentációk készítése különböző tantárgyakhoz, illetve
témákhoz.)

A hatékony, önálló tanulás képességének kialakítása, illetve folyamatos fejlesztése révén
tanulóinkat képessé kívánjuk tenni saját tanulásuk megszervezésére, az idővel és az információval
való hatékony gazdálkodásra. Ez alatt nemcsak az otthoni tanulást értjük, hanem az iskolai egyéni és
csoportban végzett tanulási tevékenységet is. A különböző tantárgyi tartalmak feldolgozása során
lehetőséget kapnak változatos, hatékony tanulási módszerek megismerésére, azok gyakorlására, a
rossz beidegződések korrigálására, és új, személyiségüknek megfelelő tanulási stratégiák
kialakítására. Mindezeket nemcsak egyéni munka során hasznosíthatják, hanem csoportmunka
keretében is kipróbálhatják magukat: hogyan tudnak részt venni a munkamegosztásban. A különböző
tantárgyak bevezető óráin tanácsokat kapnak a tantárgy jellegének megfelelően a tananyag hatékony
megértéséhez, elsajátításához. Néhány közös tantárgyi tanulás-módszertani tréningjellegű
gyakorlattal, példával irányítjuk tanulóinkat a helyes tanulási stratégia felé (pl.: vázlatírás,
lényegkiemelés, összefüggés-keresés stb.). A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és
informatikai bázisa. Fontos elem a tanulás iránti motiváció folyamatos fenntartásában a korábbi
élettapasztalatok felhasználása, a más tárgyakban tanultakkal való koncentráció, a tanultaknak a
mindennapi életben való alkalmazhatósága, az életszerűség elvének jelenléte. Sokat segít a
folyamatos és többoldalú visszacsatolás, értékelés és nem utolsó sorban az önértékelés; szükség
esetén tanács, információ és támogatás kérése, illetve adása. A sikerélmények révén kialakul, illetve
elmélyül az önművelés igénye és szokása, az egész életen át tartó tanulás eszközeinek és
módszereinek megismerése, elsajátítása.

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése során fontosnak tartjuk, hogy az
egyre sokszínűbb társadalmunkban eligazodni tudó, a társadalmi életben hatékonyan és építő módon
részt venni képes felnőtté váljanak tanítványaink. A testi, a lelki és a szociális jólét megköveteli, hogy
rendelkezzenek a fizikai és mentális egészségre vonatkozó ismeretekkel, megértsék az egészséges
életmód meghatározó szerepét. Ismerniük kell a hatékony kommunikációs technikákat, a kulturált
vita fortélyait, az empátia fontosságát, a stressz és a konfliktuskezelés módszereit, az előítéletek
leküzdésének fontosságát és a kompromisszum jelentőségét. E kompetenciák fejlesztésére kiváló
lehetőségeket teremtenek a kommunikációs tréningek, a drámajáték gyakorlatok és az ön- és
társismereti foglalkozások, de mindkét szakterületünk jellegéből adódóan, a közösségi tevékenység
formájában történő alkotás során folyamatosan szociális kompetenciafejlesztést végez.
Az állampolgári kompetencia fejlesztésének legátfogóbb elméleti és (részben) gyakorlati
lehetőségét a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy biztosítja. A politikai jogok
gyakorlásának történelmi áttekintése és a modern demokráciák elemzése kellő hátteret biztosít
Magyarország Alaptörvényének részletes megismeréséhez, az alkotmányos működés megértéséhez.
Az állampolgári jogok és a magyar választási, valamint az önkormányzati rendszer megismerése
lehetőséget nyújt az öntudatos, aktív állampolgári attitűd kialakítására. Minden évben szerepel az
érettségiző osztályok programjában parlamenti óra, valamint saját lakhelyük önkormányzatának
felkeresése és struktúrájának feltérképezése, illetve ebből prezentáció készítése.
15.

NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018.

A nemzeti kulturális identitás kialakítása mellett nélkülözhetetlen annak tudatosítása, hogy az
ma már nem létezhet az európai identitással való szoros, sőt elválaszthatatlan kapcsolat nélkül. A
történelem tantárgy keretében megismerik a tanulók az EU létrejöttének folyamatát, struktúráját,
működését, fő célkitűzéseit és értékeit. Tudatosulhat bennük az európaiság fogalma, az európai
sokféleség és kulturális identitás, amely nem mond ellent a nemzeti kultúrának és identitásnak.

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: iskolánk egész légkörét áthatja az
új iránti nyitottság, az innováció, a kreativitás elfogadása, sőt igénylése. Különösen vonatkozik ez a
szakmai képzésekre, ahol a közös és egyéni alkotótevékenység nem nélkülözheti ezeket a
kompetenciákat, de ugyanakkor a gyakorlatok, próbák, a vizsgák és előadások fejlesztik is ezeket a
képességeket.
A pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy, a kommunikációs tréningek, az ön- és
társadalomismereti csoportfoglalkozások, a tanórákon és a tanórán kívül végzett csapatmunkák, az
aktív diákönkormányzati élet olyan lehetőségeket teremtenek, amelyek megalapozhatják a későbbi,
felnőtt életben az innovatív vállalkozási magatartás kialakulását.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Művészeti szakgimnáziumként a tanulók alaptevékenysége az esztétikai megismerés és a
művészi alkotás. Az egyes tantárgyak keretében minél szélesebb körűen ismertetjük meg
tanulóinkkal a magyar és az egyetemes kultúra örökségeit, az irodalmat, a drámát, a
színházművészetet, a képzőművészetet, a zenét, a táncot, a filmet, a fotót. Az ismeretek
megszerzésén túl elemzik a műalkotásokat, nyitottá válnak a művészi kifejezés sokfélesége iránt,
fejlődik esztétikai érzékük.
A táncművészeti és a színházművészeti képzés tanulói nemcsak befogadói a művészeti
alkotásoknak, hanem maguk is tevékeny résztvevői saját „műalkotás” létrehozásának. Egy-egy színi
előadásban vagy táncprodukcióban való részvétel lehetőséget teremt a művészi önkifejezésnek, a
kreativitás kibontakoztatásának.
A tanórán kívüli szabadidős programokban kiemelt helyet foglalnak el a különféle kulturális
programok, a színház-, múzeum- és kiállítás látogatás, illetve az ezekhez kapcsolódó feldolgozó
foglalkozások, amelyek lehetővé teszik az esztétikai élmény befogadását és fejlesztik a művészi
önkifejezést.

A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
A gyermekközpontú, humán jelleg fenntartása továbbra is a tanulókkal való sokoldalú
törődés útján valósítható meg. Az osztályfőnökök és a tanárok törekszenek a tanulók és
körülményeik minél pontosabb megismerésére, személyes sorsuk folyamatos nyomon
követésére, a felmerülő problémáknak a tanulók számára legkedvezőbb, toleráns
megoldására. Nevelő-oktató munkánk eszközei és eljárásai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Partnerközpontúság.
Harmonikus személyiségfejlesztés.
Közösségfejlesztés.
Ösztönző rendszer kidolgozása a tanulók képességeik szerinti teljesítésére.
Belső és külső tanárképzések (megváltozott tanárszerep, tanulásvezetés, módszertan).
Egységes követelményrendszer.
Differenciált foglalkozás.
A hátrányos helyzetű tanulók segítése
Felzárkóztatás.
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10. A kiemelt tehetségű tanulók segítése.
11. Tehetséggondozás.
12. Szükség esetén ifjúságvédelmi szakember, illetve külső segítség bevonása.
A leghatékonyabban működő pedagógiai módszer nálunk a dráma- és
színházpedagógia. Mindkét osztályunkban tehetséggondozásra, szakmai tréningre és
fejlesztésre, felzárkóztatásra is használjuk. Az önkifejezés köznapi és művészi formáinak
elsajátítása során a drámapedagógia segítségével kialakul a tanulókban az igény a
művészetek iskolán túli befogadására is.
Iskolafilozófiánk lényegéhez tartozik a szinte minden területen segítően ható
fejlesztőpedagógiai eljárások alkalmazása. A kollégák munkájába szervesen integrálódik a
szövegértési, szövegalkotási fejlesztés, a tanulás tanítása. A matematikai-logikai fejlesztés
külön szervezett egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokon is zajlik.
Tantestületünk teljes létszámmal végezte el a kooperatív tanítási tanfolyamot. A
csoportokban feldolgozás élményét minden kollégánk alkalmazza. A kezdeti szervezésifegyelmezési gondokat felváltotta az alkotó nyüzsgés, a közös munka élménye, a
megnyilatkozás bátorsága, az egymásra figyelés.
Iskolánk legnépszerűbb módszerei közé tartozik a projektmódszer. A mindennapi órai
munka keretében folyamatosan dolgozunk fel egy-egy nagy témát projektmódszerrel.
Emellett a tanévben minden hónapra jut egy iskolai projektnap, amelyeken mérhetően
erősebb pedagógiai hatást érünk el, mint a hagyományos iskolai működés keretében.

12 PROJEKTNAPUNK
„BECSENGETÉS”
ÉVNYITÓ ÉS ÉVTERVEZŐ ISKOLAI PROJEKTNAP

„ISMERD MEG HAZÁDAT”
HONISMERETI PROJEKTNAP/OK
„N3” – NEMES NAGY NAP
A KÖZÉLET ÉS A DEMOKRÁCIA PROJEKTNAPJA (DIÁKNAP)
„AZ ÜNNEP OLY SZÉP, A GYERTYA, HA ÉG…”
A LELKI EGÉSZSÉG ÉS AZ ÜNNEP PROJEKTNAPJA
„SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG”
SZÍNHÁZI PROJEKTNAP
„A LÉLEK REJTETT NYELVE”
TÁNC VILÁGNAPI PROJEKT
„A TÖRTÉNELEM TÜKÖR”
MÚZEUMI PROJEKTNAP
ÁGNES NAP
MŰVÉSZETI GÁLA ÉS JÓTÉKONYSÁGI TÉLI BÁL
„TANULNI KELL. A TÉLI FÁKAT.”
NEMES NAGY ÁGNES VERSÜNNEP – A KÖLTÉSZET PROJEKTNAPJA
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„BUDAPEST, BUDAPEST, DE CSODÁS…”
HELYTÖRTÉNETI PROJEKTNAP ÉS VÁROSISMERETI VERSENY
HETÉNYI PIKNIK
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ÉS A SPORT PROJEKTNAPJA
„KICSENGETÉS”
TANÉVÉRTÉKELŐ PROJEKTNAP
A tanórai munka kiegészítéseként különböző hosszabbtávú együttléteken fejlesztjük
tanulóink képességeit. Az iskola falain kívül tartott foglalkozások hatékonyan tárják fel azokat
az összefüggéseket, amelyek a tanóra keretébe nem férnek bele. Szakmai projektheteink,
táboraink, fesztiváljaink, utazásaink életre szóló élményt jelentenek.

ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI SZAKMAI PROGRAMJAINK
ÖSSZEFÜGGŐ TÁNCOS ÉS SZÍNÉSZ SZAKMAI GYAKORLAT
FŐVÁROSI ÉS VIDÉKI SZÍNHÁZAK, PL. VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ, KARINTHY SZÍNHÁZ
„TÁNCMUSTRA” ÉS „DRÁMAMUSTRA”
FÉLÉVI ÉS ÉV VÉGI SZAKMAI VIZSGANAPOK
SZAKMAI PROJEKTHETEK
PL. MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET, NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ
KÜLFÖLDI ÉS HAZAI SZAKMAI TANULMÁNYUTAK
PL. VELENCEI KARNEVÁL, BUSÓJÁRÁS MOHÁCSON, ADVENT BÉCSBEN
NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI PROJEKTEK, FESZTIVÁLOK
PL. OLASZORSZÁG, BELGIUM, NORVÉGIA
BEAVATÓ SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK ÉS FOGLALKOZÁSOK
PL. NNÁ, KÁVA KULTURÁLIS MŰHELY, MU SZÍNHÁZ,
TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA, KOLIBRI SZÍNHÁZ
SZÍNHÁZLÁTOGATÁSOK
PL. KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ, ÖRKÉNY SZÍNHÁZ, RADNÓTI SZÍNHÁZ,
NEMZETI SZÍNHÁZ, NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, ALTERNATÍV SZÍNHÁZAK
MÚZEUMLÁTOGATÁSOK ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
PL. BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚZEUM, PETŐFI IRODALMI MÚZEUM,
TERROR HÁZA MÚZEUM
HATÁRON TÚLI MAGYAR TESTVÉRISKOLAI ÉS SZAKMAI KAPCSOLATOK
FELVIDÉK: NAGYKAPOSI GIMNÁZIUM;
ERDÉLY: SEPSISZENTGYÖRGY, OSONÓ SZÍNPAD;
KÁRPÁTALJA: BEREGSZÁSZI ILLYÉS GYULA MAGYAR NEMZETI SZÍNHÁZ
NEMES FESZT
A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLÁK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA AZ NNÁ-BAN
ORSZÁGOS FESZTIVÁLOK
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PL. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ,
KILINCS FESZTIVÁL,
GLOBE FESZTIVÁL,
HATÁRON INNENI ÉS TÚLI IMPROVIZÁCIÓS FESZTIVÁL
ORSZÁGOS SZAKMAI VERSENYEK
PL. KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY,
ARANY JÁNOS BALLADAMONDÓ VERSENY, ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK ÜNNEPE,
ORSZÁGOS VERSMONDÓ VERSENYEK

ORSZÁGOS, FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI SPORTVERSENYEK, BAJNOKSÁGOK
PL. KERÜLETI DARTS BAJNOKSÁG AZ NNÁ-BAN, DIÁKOLIMPIA,
TISZA-TÚRA, SÍTÚRA
GÓLYATÁBOR
OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK

2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Tantestületünk nevelő-oktató munkájának középpontjában a tanulók tudásának,
képességeinek, egész személyiségének sokoldalú fejlesztése áll. Ez rendkívül nehéz, és olykor
reménytelennek tűnő feladat, mert az oktatás-nevelés terepe nemcsak az iskola, hanem a
társadalom más színterein is számtalan hatás éri tanítványainkat. A személyiségfejlődést
negatívan befolyásoló hatásokat az iskolának a maga eszközeivel nemcsak ellensúlyoznia
kell, hanem pozitív irányba kell fordítania.
Iskolánk – szakterületénél és pedagógiai jellegénél fogva – az átlagnál több és
szervezettebb lehetőséget tud biztosítani a személyiségfejlesztésre. Tantárgyaink egy része
(drámajáték, kommunikáció, ön- és társismeret, pszichológia) kifejezetten e célt szolgálja. E
tárgyak és foglalkozások segítik a reális önkép kialakulását, a társadalomban történő
eligazodást és a kommunikációs készség fejlődését. Fontos, hogy mindenki érezze helyét a
közösségben, és egyszerre tanulja meg az önkifejezés technikáját, valamint a közösséghez
való alkalmazkodás módszereit. A közös munka során önfegyelmük, akaraterejük szilárdabbá
válik. Nyitottabbá, érdeklődőbbé válhatnak embertársaik iránt, mélyülhet bennük a
segítségadás vágya, az empátia érzése.
Tanulmányaik befejezésére kialakulhatnak a személyiségükre jellemző helyes
szokásaik, motívumaik, életmódjuk, értékrendjük. Mindezek következtében reálisabbá,
megalapozottabbá, határozottabbá válhat pályaválasztásuk.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:




A tanulók erkölcsi nevelése, az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása
és meggyőződéssé alakítása.
A tanulók értelmi nevelése, az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez
szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.
A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése, az emberi együttélés
szabályainak megismertetése, az együttműködési készség kialakítása.
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A tanulók érzelmi nevelése, az élő és élettelen környezet jelenségeire, a közösségre és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
A tanulók akarati nevelése, az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatására
vonatkozó igény felébresztése, a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség kialakítása.
A tanulók nemzeti nevelése, a szülőhely és a haza múltjának és jelenének
megismertetése, a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése,
emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése, a hazaszeretet érzésének felébresztése.
A tanulók állampolgári nevelése, az alapvető állampolgári jogok és kötelességek
megismertetése, az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt.
A tanulók munkára nevelése, az emberek által végzett munka fontosságának
tudatosítása.
A tanulók egészséges életmódra történő nevelése, a tanulók testi képességeinek
fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése, az egészséges, edzett személyiség
kialakítása.

3. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK, AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV

Célunk, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges
készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme
érdekében. Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód
tevékenységi formáit, az egészségbarát viselkedésformákat. A tanulók az életkoruknak
megfelelő szinten – tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak az
egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb alábbi ismeretekkel: táplálkozás,
alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai, családi és kortárskapcsolatok,
környezetvédelem, aktív életmód, sport, személyes higiénia, elsősegély-nyújtás, szexuális
fejlődés. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
 mindennapi mozgás lehetősége (sportkör, versenyek, sítúra, vízi-, sí- és gyalogtúra;
 közismereti tárgyak kerettantervi anyaga (testnevelés, természettud., osztályfőnöki);
 projektnapok (egészséges életmód, a lelki egészség, helytörténet és honismeret);
 művészeti szakmai képzés táncos és mozgásos foglalkozásai, művészeti alkotókörök;
 iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, fogászati és szemészeti szűrés);
 elsősegély-nyújtási alapismeretek közvetítése.
AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK elsajátításának célja, hogy a tanulók




ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát, ismerjék fel a vészhelyzeteket;
sajátítsák el az alapvető elsősegély-nyújtási módokat, mikor és hogyan kell mentőt hívni;
ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,
tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
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4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI FELADATOK ÉS A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
Az iskolai közösség kicsiben modellezi a társadalmat, és nem mindegy, hogy a
társadalom milyen kisközösségekből, milyen egyénekből áll. A közösségfejlesztés nem
választható el a személyiségfejlesztéstől, hiszen olyan személyiség fejlesztése a cél, amelyik
nem közömbös embertársai iránt, aki fontosnak érzi a közösséget, és ápolja a közösségi
kapcsolatokat, sőt közéleti tevékenységével akár közösségformáló erővé is válhat. Az
állampolgári ismeretek tanításával, a demokratikus berendezkedés kritériumainak
megismertetésével tudatos, aktív, másokért is tettre kész, felelős állampolgárokat
szeretnénk nevelni, akik a közéletben eligazodnak, nyitottak és kritikusan gondolkoznak.
A kommunikációs kultúra fejlesztése során az önálló, megalapozott
véleményformálás kialakítását ösztönözzük. Ennek fontos eleme a vélemény kifejtésének
módja, a vitakészség fejlesztése, az érvelés, az érvek megvédése, szükség esetén a tévedés
belátása, más vélemény meghallgatása, adott esetben elfogadása is.
A közösségfejlesztés két fontos területe: az osztályközösségek és az iskolaközösség.
Az osztályközösségek kialakítása és fejlesztése az osztályfőnöki munka kiemelkedő része.
Ennek során a nevelőmunka legváltozatosabb eszközeit alkalmazzuk, amelyek közül a
legfontosabb a közös cselekvés, a közösségi feladatok megoldása, a közös sikerélmény.
Kiemelt feladatunk a közösségformáló közös kulturális programok, projektnapok,
szakmai kirándulások szervezése, a közös élmények átélése. Az osztályfőnöki munka
különleges feladata a társadalom alapközösségének, a család szerepének, fontosságának
tudatosítása, a család iránti felelősségérzet erősítése, tehát a családi életre való felkészítés.
Az iskolai közösségfejlesztés fontos színtere a diákönkormányzat. A
diákönkormányzati munka során a tanulók megtanulhatják a gyakorlatban a demokratikus
közélet működését. Megérthetik a demokrácia, az önigazgatás lényegét és fontosságát.
Elsajátíthatják a társadalmi érintkezés szabályait, az egyéni és közösségi érdek harmonikus
érvényesítésének lehetőségeit. Az osztálybizottságok (ODB) az osztályfőnök, az iskolai
diákbizottság (IDB) egy támogató tanár segítségével működik. Az IDB gyakorolja a
törvényben rögzített jogait, ezen kívül részt vesz az iskolai élet színesebbé tételében.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy tanulóinkban kialakuljon a pozitív
viszony a közös európai értékekhez, ismerjék fel az európai egység jelentőségét, legyenek
felkészültek az európai uniós életre. Ezt a célt szolgálják az idegen nyelv órák, az Európai
Unió témakörének oktatása a történelem tantárgy keretében, az európai uniós vetélkedők,
kiállítások és egyéb rendezvények. Törekszünk lehetőséget biztosítani tanulóinknak, hogy
közvetlenül is részt vegyenek a nemzetközi kapcsolatok ápolásában (nemzetközi diákcserék,
pályázatok, ösztöndíjak, határon túli magyar kapcsolatok stb.).
Az ünnepélyek, a megemlékezések, az iskolai hagyományok ápolása a
közösségfejlesztés különleges terepei. Előkészítésük, a próbák, a közös siker, az ünnep
közösen átélt hangulata, áhítata, melegsége vagy éppen humora fontos közösségteremtő
tényező. Tudatosan törekszünk ünnepélyeink és rendezvényeink tartalmi színvonalának
erősítésére és külsőségeinek méltó, esztétikus kivitelezésére, művészi színvonalára.
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ISKOLAI ÜNNEPEINK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEINK
SZEPTEMBER 1.

ÉVNYITÓ

SZEPTEMBER 21.

A MAGYAR DRÁMA NAPJA

OKTÓBER 6.

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

OKTÓBER 23.

AZ 1956-OS FORRADALOM NEMZETI ÜNNEPNAPJA

NOVEMBER VÉGE

SZALAGTŰZÉS ÉS SZALAGAVATÓ BÁL – A VÉGZŐSÖK ÜNNEPE

DECEMBER 5.

MIKULÁS

DECEMBER VÉGE

ISKOLAI KARÁCSONY

JANUÁR 3. ÉS 21.

NEMES NAGY ÁGNES SZÜLETÉSNAPJA ÉS NÉVNAPJA

JANUÁR 22.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

JANUÁR 27.

A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

FEBRUÁR 22.

A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

MÁRCIUS 15.

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZAB. HARC NEMZETI ÜNNEPNAPJA

MÁRCIUS 27.

SZÍNHÁZI VILÁGNAP

ÁPRILIS 11.

A KÖLTÉSZET NAPJA

ÁPRILIS 29.

A TÁNC VILÁGNAPJA

MÁJUS ELEJE

BALLAGÁS

JÚNIUS 4.

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

JÚNIUS KÖZEPE

ÉVZÁRÓ

A NEVELŐTESTÜLET KÜLÖNBÖZŐ KÖZÖSSÉGEINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a
megbízott munkaközösség vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg. Az
együttműködés – az iskola éves munkatervében szabályozott – fórumai:










az igazgatóság ülései (intézményvezető, általános és művészeti intézményvezető
helyettesek, gyakorlati oktatásvezető),
a kibővített iskolavezetőség (előbbiek + munkaközösség vezetők, DMS-tanár, IDB-elnök)
ülései,
a Közalkalmazotti Tanács megbeszélései, érdekegyeztetései
az Intézményi Tanács ülései,
munkaközösségi megbeszélések, továbbképzések, bemutató órák, ellenőrzések,
értékelések, szakmai fórumok, a munkaközösségek közötti kapcsolatformák,
különböző nevelőtestületi értekezletek, megbeszélések,
a tanári szobában elhelyezett faliújság hirdetményei,
elektronikus körlevelek,
iskolai honlap..
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A NEVELŐK ÉS A TANULÓK KAPCSOLATTARTÁSA ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról
az iskola igazgatója, a diákönkormányzatot segítő pedagógus és az IDB választott vezetői,
valamint az osztályfőnökök tájékoztatják:




az intézményvezető és a patronáló tanár részt vesz a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
a diákönkormányzat havonta egyszer ülésezik, döntéseiről a diákönkormányzat faliújságján
keresztül tájékoztatja a diákságot,
az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon látják el információval a tanulókat.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola
nevelőihez és a diákönkormányzathoz fordulhatnak. A tanulók kérdéseiket, véleményüket,
javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik
útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel, illetve a szülői
közösséggel.
A NEVELŐK ÉS A SZÜLŐK KAPCSOLATTARTÁSA ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. Az iskola
intézményvezetője legalább félévente egyszer részt vesz a szülői szervezet ülésén, az
osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják a szülőket az e-naplón, a tájékoztató füzeten
keresztül, illetve az osztályok szülői értekezletein, családi piknikjein.
A szülők és a pedagógusok együttműködésének leggyakoribb fórumai:







egyéni megbeszélések (előzetes egyeztetéssel),
családlátogatás (előzetes egyeztetéssel),
bemutatók utáni spontán beszélgetések,
szülői értekezlet/családi piknik (munkatervben meghatározva min. kétszer évente),
tanári és vezetői fogadó órák (munkatervben kétszer évente, aill. előzetes
egyeztetéssel),
írásbeli tájékoztató (tájékoztató füzet, e-napló, elektronikus körlevelek).

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban,
közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott
ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz, illetve
a szülői szervezethez fordulhatnak. Kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy
írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőtestületével, illetve a szülői szervezettel.
Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az
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iskola alkalmazottainak) joga van megismernie. A pedagógiai program, a szervezeti és
működési szabályzat, illetve a házirend a következő módon tekinthető meg:




az iskola honlapján,
az iskola fenntartójánál,
az iskola titkárságán, az intézményvezetőnél és a helyetteseinél.

AZ ISKOLA ÉS A KOLLÉGIUMI NEVELŐK KAPCSOLATTARTÁSA ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE
Kevés kollégista tanulónk van, így a kapcsolattartás személyre szabottan működik. Az
iskolai és a kollégiumi lét szervesen egészíti ki egymást, nincs is szükség erre vonatkozó külön
merev szabályozásra. Az osztályfőnökök rendszeres kapcsolatot tartanak a kollégiumi
nevelőkkel, és folyamatos felvilágosítást tudnak adni a tanulók előrehaladásáról. Vonatkozik
ez a mulasztásokra és azok igazolására is.

5. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI
GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. A
diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók
érdekében eljárjon, tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A
diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli –
alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:




tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.),
sportélet, túrák, kirándulások, kulturális, szabadidős programok szervezése,
a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap).

Az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az
osztályfőnököknek ki kell kérniük a fenti kérdésekben. A diákönkormányzat iskolai
vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének összeállítása előtt az igazgatónak
kikéri. A fenti témákban a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat
iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató felé.
A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:




az SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek (pl. Házirend) elfogadása előtt,
a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
az Intézményi Tanácsba delegált diákképviselő személyéről.

A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a
diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a diákönkormányzatot
segítő nagykorú személy képviseli. Az iskolai élet egészére kiterjedő döntés előkészítő,
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkező szervének, iskolai vezetőségnek (igazgatói
tanács), teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat képviselője.
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6. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ
OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI

A PEDAGÓGUSOK ALAPVETŐ FELADATAI









A tanulók testi-lelki-szellemi-erkölcsi nevelése, az új ismeretek tárgyilagos és többoldalú
közvetítése, az előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.
Nevelő-oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a tanulók testi épségének
megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.
Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető
által meghatározott feladatok ellátásával töltse.
Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.
Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében
előkészítő feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.
Tevékenysége során vegye figyelembe a tanulók egyéni sajátosságait, segítse
tehetségük, kibontakozását, a hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkózását
tanulótársaihoz.
Részvétel az ifjúságvédelmi feladatok ellátásban.
A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások pontos és eredményes megtartása.
Részvétel a nevelőtestület értekezletein és a szakmai munkaközösségek munkájában.
Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.
Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.
A szaktanterem gondozása, óvása, fejlesztése, szépítése.











A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás
Tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások megtartása.
A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek).
Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli foglalkozásokra.
Motiválás, differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása.
Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon.
Az életkorhoz és a feladathoz megfelelő módszerek, ellenőrzés és értékelés alkalmazása.
A tanulók aktív munkájának biztosítása a tanítási órákon és az iskolai foglalkozásokon.
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása.
A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.





A tehetséges tanulók gondozása
Tanórán kívüli fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére.
Tanulmányi, sport és kulturális versenyek, bemutatók, pályázatok szervezése.
A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése versenyekre,
vetélkedőkre.











A hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő,
illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, fejlesztése
Tanórán kívüli fejlesztő foglalkozások szervezése az érintett tanulók részére.
A gyermekvédelmi feladatok ellátása az érintett tanulók körében.
Az érintett tanulók mentorálása, korrepetálása, felkészítése vizsgákra.
25.

NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM





PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018.

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
Szabadidős programok szervezése iskolán belül és kívül.
Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
Az együttműködést erősítő programok, családi piknikek szervezése.
TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLAI SZINTŰ TEHETSÉGGONDOZÓ ÉS FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK
KARINTHY FRIGYES IRODALMI ALKOTÓKÖR
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓKÖR
SZÍNHÁZTECHNIKAI SZAKKÖR
„WS STUDIO” – ANGOL NYELVŰ SZÍNJÁTÉK
BALÁZS BÉLA MÉDIA SZAKKÖR
DMS DIÁKKÖZÉLETI KÖR
„ÉP TESTBEN ÉP A LÉLEK” –SPORTKÖR
ADDIKTOLÓGIAI SZAKKÖR
TÁNCOS ÉS SZÍNÉSZ TEHETSÉGGONDOZÓ EGYÉNI FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK,
ILL. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÓ EGYÉNI FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSAI

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
 Az iskolai diákönkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
 Iskolai szintű kirándulások, túrák, táborok önálló szervezése, lebonyolítása.
 A szakmai gyakorlatok koordinálásának segítése
Munkafegyelem, a munkához való viszony
 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.
 Pontos adminisztrációs munka, a formai követelmények, a határidők betartása.
 Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.
Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében
 Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.
 Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.
 Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.
Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
 A törvényben előírt és önként vállalt továbbképzéseken való részvétel.
 A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.
 Publikációk pedagógiai, szaktárgyi, művészeti témákról.
Az iskolai munka feltételeinek javítása
 Pályázatok összeállítása, beadása, megvalósítása.
 Az iskolai alapítvány működésének segítése.
 Szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése, az iskolai környezet óvása, szépítése.
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Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében
végrehajtásában
 Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.
 Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.
 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

és

Aktív részvétel a tantestület életében
 A gyakornok, ill. az új kolléga munkájának, beilleszkedésének segítése.
 Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének szervezésében.
 Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.
Az iskola képviselete
 Tudósítások közreadása a helyi társadalom, a média számára az iskola életéről.
 Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.
 A főváros, a kerület, a szakképzési terület rendezvényein, eseményein való részvétel.
A vezetői feladatok ellátása
 Középvezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.
 A tervezés, a szervezés, a végrehajtás rendszerszintű irányítása, ellenőrzés és értékelés.
 A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.
Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal
 A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.
 Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés.
 Tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek, szakmai támogatás nyújtása a kollégáknak.

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI
Az osztályfőnök feladatai
1. Megfelelő magaviseletű, az iskolai közéletben aktív osztályközösség kialakítása.
2. A tanulók személyiségének fejlesztése, a lelki és testi fejlődés elősegítése.
3. A társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítása.
4. Tanórákon kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programok szervezése.
5. Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken az osztály kísérése, felügyelete.
6. A tanulók családi és szociális körülményeinek megismerése.
7. Rendszeres kapcsolat tartása a tanulók szüleivel.
8. Rendszeres kapcsolat tartása az osztályban tanító kollégákkal.
9. A tanulók és a szülők tájékoztatása az őket érintő kérdésekről.
10. A tanulmányi előmenetel figyelemmel kísérése és erről a szülők tájékoztatása.
11. A gyengén teljesítők szüleinek 1 hónappal a félévi és az év végi zárás előtti írásos
tájékoztatása.
12. Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülők
tájékoztatása a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.
13. A szülők figyelmeztetése a gyermekük jogainak megóvása érdekében.
14. A szülők figyelmének felhívása a szociális és egyéb juttatásokra.
15. Az osztályban működő szülői szervezet munkájának támogatása.
16. A szülők tájékoztatása a szülői értekezlet, a családi piknik, a fogadó órák idejéről.
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17. Az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal foglalkozás.
18. Együttműködés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.
19. A tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók segítése.
20. A tehetséges tanulók fejlődésének támogatása.
21. A tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről tájékozódás.
22. A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, tájékoztatás, intézkedés.
23. Javaslattétel a tanulók magatartás és szorgalom osztályzatára, dicséretekre.
24. A jól teljesítők dicséretben, a mulasztó-hibázók figyelmeztetésben részesítése.
25. A mulasztási napló vezetése, igazolatlan mulasztás esetén jogszabályi intézkedés.
26. Az osztályfőnöki órák tervezett és előkészített megtartása.
27. A tanulók pályaválasztási és továbbtanulási támogatása, vizsgákra jelentkezés segítése.
28. Az osztálystatisztikák és ezekhez kapcsolódó elemzések elkészítése.
29. Az osztályközösség fejlődését elemző félévi és tanév végi értékelések elkészítése.
30. A szülőkkel és a pedagógusokkal szembeni alapvető erkölcsi normák betartatása.
31. Az osztálynapló vezetése, ellenőrzése, az elmaradások jelzése a kollégáknak.
32. A törzslapok, bizonyítványok, tájékoztató füzetek és a közösségi szolgálat vezetése.
33. Az osztályterem gondozottságának, tisztaságának és a rendjének biztosítása.
Az osztályfőnöki munka tervezése
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. Az osztályfőnöki munkaterv felépítése:
A tanév elején összeállított munkaterv
 Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
 Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.
 Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).
 Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.
 Az osztály diákközösségének vezetői, a kapcsolattartás.
 Az osztályban működő szülői szervezet vezetői, a kapcsolattartás.
Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
 Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.
 Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
 Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.
Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
 Tanulók száma, ebből leány és állami nevelt (gondozott)
 Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
 Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű tanuló
 A tantárgyi az értékelés alól felmentett tanulók
 Más településről bejáró tanuló
 Nem magyar állampolgár
Az első félév végi és a tanév végi statisztikai adatok az osztályról
 Tanulók száma, ebből osztályozott és osztályozatlan tanulók száma és aránya
 A tantárgyi osztályzatok átlaga és az osztály tanulmányi átlaga
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Kitűnő tanulók száma és aránya
A bukott tanulók száma és aránya, a bukások száma tantárgyanként
A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei
A végzős évfolyamokon a továbbtanulás jellemzői, nyomonkövetés.

Az osztályközösség tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai







Az osztályközösséget jellemző adatok (létszám, fiúk-lányok, új tanulók, távozók).
Az osztály szociális összetétele (a családok helyzete és kulturális elvárásai, HH).
A tanulási teljesítmény (átlageredmények, kiemelkedő eredmények, bukások).
A közösség szerkezete, rétegződése, közösségi tevékenység (ODB, programok).
Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, BTM).
A szülői házzal való kapcsolat.

Az osztályfőnöki órák témái
Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki
óráin
 A házirend és az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.
 A közösségi szolgálat szervezése.
 Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.
 Az osztályközösség vezetőinek (ODB) megválasztása.
 A tanév rendje és az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.
 A tantermek, a közös terek óvása.
Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
 Egészségvédelem (helyes táplálkozás, függőségek, káros szenvedélyek, higiénia)
 Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele.
 Elsősegély-nyújtási alapismeretek.
 Az osztály munkájának és magatartásának félévi és év végi értékelése.
 Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről, emléknapjainkról és az iskola névadójáról.
 A projektnapok és az osztálykirándulás előkészítése.

7. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI
RENDJE

A TEHETSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG
Művészeti szakgimnáziumunk nevelőtestülete felismerte a tehetséggondozás
jelentőségét és szerepét az oktató-nevelő munkában, és beillesztette a középiskolai képzés
rendszerébe. A tehetséggondozás iskolai értelmezése és gyakorlata sokszínű. Ebben a
különböző tudományok tehetségről vallott felfogása is szerepet játszik. Annyi bizonyos: a
tehetség kialakulásának és gondozásának legoptimálisabb időszaka a 3-18 év. Tehát az iskola
feladata e téren nem lehet más, mint keresni a hatékony és eredményes megoldásokat. A
tehetség felismerését és fejlesztését a tanórai tevékenységben és tanórán kívüli
foglalkozásokon összetett folyamatok és módszerek alkalmazásával végezzük.
A tehetséges tanulók felismerése és kiválasztása a tanulási folyamat minden
szegmensében, különös tekintettel a szakmai gyakorlati képzéseken történő megfigyelés
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során zajlik; előadásokat, házi versenyeket, kiállításokat szervezünk, speciális képességeket
mérő teszteket oldunk meg, ünnepélyeken szerepelünk, diákönkormányzatban végzünk
munkát stb. Tehetséggondozó munkánkhoz gazdag lehetőségeket biztosít iskolai
könyvtárunk.
Az oktatás személyre szabott szabadságának megteremtésére az iskolán belül
differenciált óravezetés, kooperatív tanítás, drámapedagógiai módszerek alkalmazása,
egyéni fejlesztés, szakköri és sportköri tevékenység zajlik. Az iskolán kívül egyes területeken
közös fejlesztést folytatunk országos pedagógiai intézményekkel (OH, OFI), más iskolákkal,
művészeti műhelyekkel, színházakkal, színházi nevelési társulatokkal, civil szervezetekkel
(Országos Diákszínjátszó Egyesület, Magyar Szín-Játékos Szövetség, Magyar
Drámapedagógiai Társaság, Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége stb.), versenyeket,
előadásokat, közös foglalkozásokat, fesztiválokat szervezünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a
különböző szakmai megmérettetéseken való részvételre, a művészeti iskolák szakmai
versenyeire, az OKTV-re vagy más országos tanulmányi versenyre való felkészülésre.
A kiemelten tehetséges tanulókkal foglalkozás az iskola fő profilja. A kötelező
közismereti és művészeti szakmai foglalkozások mellett szabadon választott emelt szintű
érettségire felkészítő fakultatív foglalkozásokon, 2. idegen nyelv órákon, és alkotókörökben
foglalkozunk összetett tehetséggondozással. Iskolánkban országos hírű drámatanárok,
táncpedagógusok, logopédus-beszédtanárok és neves művészek: színművészek, rendezők,
dramaturgok, táncművészek, koreográfusok, zeneművészek, író, költő és festőművész segítik
a tehetség kibontakoztatását.
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A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 2016-tól Regisztrált Tehetségpont, 2018-tól
Akkreditált Kiváló Tehetségpont.
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SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNNYEL, A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÉS A

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁCIÓJÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG

A korosztályos és a generációk közötti kommunikáció iskolánkban kulturált módon
zajlik. Ritkán fordul elő, de akkor megfigyelhető, hogy a tanulók magatartási zavara több
tényező együttes hatásának következménye. Ezek eredője a felborult lelki egyensúly. A
segítő tevékenységének a legfontosabb része ennek a felborult lelki egyensúlynak a
helyreállítása. Ez úgy történik, hogy a tanuló környezetének befolyásolásával, nevelési
tanácsainkkal kísérletet teszünk a problémák megszüntetésére. Célunk, hogy a tanuló és
környezete (szülők, nevelők, kortársak) érzelmi viszonyát rendezzük. Az egyensúlyát vesztett
fiatalnak türelmes, szeretetteljes, az érdekeit figyelembe vevő – az osztálytársak, a tanárok,
a szülők és a szakember segítők együttműködését feltételező – nevelésre van szüksége.
A tennivalók két kulcsszava a prevenció és a korrekció. Az előbbi – iskolánk minden
napos tevékenységének szerves részeként – azt szolgálja, hogy a várható problémák
kialakulása előtt az arra illetékes személyek, szakemberek közbelépjenek és
megakadályozzák a tanulók személyiségfejlődésének bármiféle torzulását. Az iskola falai
között zajló korrekció a már meglévő problémák szakszerű – pedagógiai, pszichológiai –
kezelése, a személyiség pozitív irányú megtámogatása. Ezzel kapcsolatban a fő feladatunk a
kiváltó okok feltárása, a problémák azonosítása, a lehetséges megoldások számbavételével
korrekciós terv készítése. A terv tartalmazza a tanuló pozitív tulajdonságait és a
sikerélményhez vezető tevékenységeket.
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása integrált formában
folyik. Az elmúlt évek tapasztalata szerint néhány tanulóink tanulási nehézséggel (leginkább
diszkalkulia) küzd. Az érintett tanulók speciális fejlesztése egyéni fejlesztés keretében is
zajlik. Ha a felzárkóztatást a Szakértői Bizottság nem tartja lehetségesnek, úgy a vonatkozó
törvény értelmében az érettségi vizsga adott részének értékelése alól a tanulót felmentjük.
Az iskola tanulóinak szociális helyzete tükrözi a társadalom egészére is jellemző
képet. A jó körülmények között élő tanulók mellett megnövekedett azoknak a száma, akik
tankönyveiket is csak segítséggel tudják megvásárolni. A fesztiválok, a tanulmányi
kirándulások, a táborok megvalósítását hátrányos helyzetű tanulóink számára pályázatokkal
és az iskolaalapítvány támogatásával segítjük. A menzai étkezés igénybevételénél figyelembe
vesszük a tanuló családjának anyagi helyzetét. A tankönyvtámogatás rendjének megfelelően
a törvényi előírások keretében biztosítjuk a térítésmentes tankönyveket.
A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Célunk a testi, lelki, szellemi adottságait tekintve egészséges fiatalok nevelése,
személyiségfejlődésük, társadalomba való beilleszkedésük segítése, továbbá az aktuálisan
hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók korai felismerése, az okok feltárása és azok
mielőbbi megszűntetése. A szülőkkel való kapcsolatfelvétel már a beiratkozáskor
megkezdődik, már ez a fórum is elősegíti a rendszeres, őszinte, támogató, segítő kapcsolat
kialakítását a közös cél elérése érdekében.
Tekintettel arra, hogy a középiskola – helyzetéből adódóan – nevelési és szervezési
tapasztalataival, kapcsolatrendszerével főleg a megelőző, esetenként a kezelő tevékenységre
vállalkozhat, ezért az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink a következők:


személyközpontú, a bizalom alapján működő tanár-diák kapcsolatok
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kapcsolattartás a szülőkkel, a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség felismerése,
tájékoztatás a szociális juttatások és a segélyezés lehetőségeiről
kapcsolat az iskolai egészségügyi szolgálattal, a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatokkal.

8. AZ ISKOLA INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZERE
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium fenntartója és működtetője 2016.
december 31-ig a KLIK, 2017. január 1-től a Dél-Budai Tankerületi Központ, mely
gondoskodik a működési feltételekről, az ágazati célok mellett maga is szakmai
célkitűzéseket határoz meg, ezeket iskolánk – a tanulók, szülők, pedagógusok, s nem utolsó
sorban az évről évre elemzett munkaerőpiac igényeivel összhangban – pedagógiai
tevékenysége során igyekszik jó szinten megvalósítani. Ennek szakszerűségét, hatékonyságát,
eredményességét, a hatályos jogszabályoknak való megfelelést folyamatosan ellenőrzi.
Szakigazgatási szempontból legfontosabb partnereink a szakmai irányító szervek: az
EMMI Közoktatási Államtitkárság, 2017. január 1-től a Klebelsberg Központ, ill. a
Kormányhivatal. A jövőben szorosabbra szeretnénk fonni kapcsolatainkat az Újbudai
Önkormányzattal és a Humánszolgálati Igazgatósággal. Pedagógusaink személyesen is részt
vesznek az Oktatási Hivatal és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet háttérmunkájában. Egyegy kollégánk személyében tagjai, illetve elnöke vagyunk a kerettanterv készítő szakértői
csoportnak, a dráma érettségi tételkészítő bizottságnak, a dráma OKTV-bizottságnak és a
Gyakorlatos színész szakmai érettségi tételkészítő bizottságnak.
Az iskolánkban folyó pedagógiai munkát támogatja az „Ab esse ad posse” – a
létezőből a lehetségesbe – a jövő iskolájáért Alapítvány. Szoros munkakapcsolatban állunk
a szakmai civil szervezetekkel, pl. az Országos Diákszínjátszó Egyesülettel, a Magyar SzínJátékos Szövetséggel, a Magyar Drámapedagógiai Társasággal és a Művészeti
Szakközépiskolák Szövetségével. Az ODE felkérésére már évek óta társrendezői vagyunk az
Országos Diákszínjátszó Találkozó Közép-Magyarországi Regionális Fesztiváljának.
Legfontosabb szakmai kapcsolataink közé tartoznak a magyar tánc- és
színházművészet kiemelkedő műhelyei. A színházak közül pl. a Nemzeti Színház, a Katona
József Színház, az Örkény Színház, a Radnóti Színház, a Vörösmarty Színház, a Mu Színház és
a Karinthy Színház. Minden napos munkakapcsolatunk van több neves színházi nevelési
társulattal, pl. a Káva Kulturális Műhellyel. A táncművészeti műhelyek közül pl. a Nemzeti
Táncszínház, a Trafó Kortárs Művészetek Háza, Bozsik Yvette és Horváth Csaba társulata. A
következő évek feladata lesz a táncművészet területén tovább bővíteni kapcsolatainkat.
Szakmai kapcsolataink különleges terepe a Magyar Színházi Intézet, a Bajor Gizi
Színészmúzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum. Az együttműködés projektheteken
múzeumpedagógiai foglalkozásokon, pályázatokon zajlik nagy sikerrel.
A művészeti felsőoktatással személyes és szoros szakmai kapcsolataink vannak. 2016ban a kollégáink közül 12 fő egyetemi oktató, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen hat, a
Magyar Táncművészeti Főiskolán három a Veszprémi Egyetemen két, a Kaposvári Egyetem
Művészeti Karán és az ELTE logopédus képzésén egy-egy kollégánk tanít. A szakirányú
művészeti felsőoktatásba egy évtizede folyamatosan iskolánkból kerül be a legtöbb hallgató.
Iskolánk tanulói a hazafias nevelés különleges megvalósításaként rendszeresen
ünnepelik együtt március 15-ét és október 23-át határon túli magyar fiatalokkal. Folyamatos
együttműködés keretében három határon túli magyar közösséggel tartunk kapcsolatot.
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Testvériskolai szerződés keretében folyamatos az együttműködésünk a felvidéki
Nagykaposi Gimnáziummal.
Közös szakmai tevékenységet folytatunk az erdélyi Sepsiszentgyörgy Osonó Színpad
nevű világhírű társulatával
és a kárpátaljai Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházzal.

TESTVÉRISKOLAI
EGYÜTTMŰKŐDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
A NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
ÉS A NAGYKAPOSI GIMNÁZIUM
KÖZÖTT
KERESZTÚRI JÓZSEF,
a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium (Budapest) igazgatója és
LECK JUDIT,
a Nagykaposi Gimnázium (Nagykapos, Szlovákia) igazgatója
jelen megállapodásban deklaráljuk a két iskola közötti testvériséget.
Pedagógusaink és tanulóink nevében ünnepélyesen kinyilatkozzuk a két iskola tanítói, tanárai és
tanulói közötti tapasztalatok cseréjét, a közös történelmi és irodalmi értékek feltérképezését,
megismerését és gazdagítását, közös tanulmányi-, szabadidős-, kulturális- és sportrendezvények
szervezését és lebonyolítását, a két intézmény jó hírnevének öregbítését, a két ország kölcsönös
megismerését, mindezt az Európai Unió szellemiségében.
Jelen együttműködési megállapodást tisztelettel és bizalommal
aláírjuk és lepecsételjük:
Keresztúri József
iskolaigazgató

Leck Judit
iskolaigazgató

ALÁÍRVA:
2012. október 12. napján Nagykaposon
A megállapodás közös megegyezés alapján bármikor
módosítható, kiegészíthető (pl. éves együttműködési
terv) és megszüntethető.

Tanítványaink közül sokan önkéntes alapon részt vesznek a Keleti István Alapfokú
Művészeti Iskola (KiMi) színjáték tanszakának a munkájában is. Évtizedes múltra
visszatekintő szoros kapcsolatot tartunk az ország drámatagozatos gimnáziumaival. Évek
óta közös rendezvényünk a GLOBE FESZTIVÁL és a KILINCS FESZTIVÁL, ez utóbbin minden évben
más iskola invitálja szakmai munkatalálkozóra és előadó-művészeti versenyre a
társintézmények tehetséges tanulóit. 2013 óta építjük kapcsolatainkat a művészeti
szakközépiskolákkal, illetve szakgimnáziumokkal. Legújabb kezdeményezésünk a NEMES
FESZT, amelynek programjában a középfokú színházművészeti képzés legjobb műhelyei
mutatkozhatnak be.
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Sikeres kapcsolatokat ápolunk a sport területén is. Az Országos Diáksport Egyesület
és a Budapesti Diáksport Egyesület rendezvényei mellett folyamatosan részt veszünk az
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft kerületi sportversenyein és a diákolimpiákon.
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9. A FELVÉTELI ALKALMASSÁGI VIZSGA, AZ ÁTVÉTEL ÉS A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK
SZABÁLYAI

A FELVÉTELI ALKALMASSÁGI VIZSGA
A 8. osztályos általános iskolások a tanév rendjében szabályozott módon
jelentkezhetnek iskolánkba.
Az általános iskolában a leendő érettségi tárgyakból szerzett 7. osztályos és 8. félévi
osztályzataikkal képességeikről, tanulási szokásaikról és az elért eredményről adhatnak számot
25 pont erejéig.
A központi magyar és matematika írásbeli vizsgán 50-50 pontot szerezhetnek a
felvételizők. A központi írásbeli iskolánkban is megírható.
A szakmai alkalmassági vizsgán a kötelező memoriterek közül a felvételi bizottság tagjai
kérnek egyet-egyet: az A/ osztályba jelentkezők a szakmai vizsgán mutatják be 2 perces
táncetűdjüket és dalaikat, a B/ osztályba jelentkezők közös drámajáték keretében mutatják be
produkcióikat (1 monológ, 3 vers, 3 dal). A szóbeli vizsgán a gyakorlati munkára alkalmas
öltözetben kell megjelenni, a hangszeresek hozhatják hangszerüket is. Az A/ osztályban a táncos
képességeket, a tánctudást, a fizikai alkalmasságot, a B/ osztályban a színpadi munkához
szükséges alapkészségeket vizsgáljuk. A szakmai alkalmassági vizsgán történő megfelelés a
felvétel feltétele.
A szóbeli felvételi vizsgán egy portfólió segítségével bemutatkoznak a felvételiző
diákok. Az 1-2 oldalas portfólióban az általános iskolában végzett szakmai munkára,
sikerekre-eredményekre, az érdeklődési körre, a szakmai motivációra vagyunk kíváncsiak, és
kérünk egy fotót és a hozott memoriter-listát is (szerző, cím). A portfólió mellett be kell
mutatni egy – a táncos, illetve a színpadi munkára szóló – orvosi alkalmassági igazolást is. Az
A/ osztályosok itt mondhatják el hozott versüket.
A beiratkozáskor be kell mutatni a tanuló születési anyakönyvi kivonatát, személyi
igazolványát, lakcímkártyáját, az általános iskolai bizonyítványát, egészségügyi könyvét,
szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
A felvételi vizsga menete és a pontszámok számítása a következő táblázatból jól
követhető:
A leendő
érettségi tárgyak
általános iskolai
tanulmányi
eredménye
Központi
írásbeli vizsga
Szakmai
alkalmassági
vizsga

Szóbeli

A FELVÉTELI PONTSZÁMOK SZÁMÍTÁSA
Magyar nyelv
7. év végi,
Irodalom
8. félévi
Történelem
osztályzatok
Idegen nyelv
összegének
Matematika
fele
Magyar
50 pont
Matematika
50 pont
A/ osztály
B/ osztály
Táncfoglalkozás:
Drámajáték foglalkozás:
mozgás és tánc tréning,
kreatív mozgás,
2 perces táncetűd, 3 dal,
improvizáció adott
fizikai alkalmasság.
témára,
1 monológ, 3 vers, 3 dal.
A/ osztály
B/ osztály
Bemutatkozás,
Bemutatkozás,
1 vers vagy prózarészlet,
1-2 oldalas portfólió,
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vizsga:
kommunikáció

1-2 oldalas portfólió,
benne egy fotó,
benne egy fotó,
a hozott memoriterek
25 pont
a hozott memoriterek
(szerző, cím)
(szerző, cím) és az orvosi
és az orvosi
alkalmassági igazolás.
alkalmassági igazolás.
Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a fővárosban, a kerületben és a közeli
településeken lakó, a színjátszásban és a táncban jártas tanulók, illetve ha a felvételiző
testvére vagy szülője iskolánkba járt. Messziről érkező vidéki tanulóinkat a
tömegközlekedéssel jól megközelíthető fővárosi kollégiumok fogadják.
Minden év októberétől felvételi előkészítőt tartunk, nyílt hetünkön, november
elején az érdeklődő 8. osztályos tanulók, szüleik és tanáraik betekintést nyerhetnek iskolánk
életébe. Az iskoláról bővebb információ a www.nemessuli.hu honlapon található.
AZ ÉRETTSÉGI UTÁNI OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK FELVÉTELI ALKALMASSÁGI VIZSGÁJA
A felvételi jelentkezési lapot az iskola honlapjáról lehet letölteni. Itt minden
információ megtalálható a tanulók számára a felvételi követelményekkel kapcsolatosan. A
felvételi jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk.
Az érdeklődők felvételi szándékukat a jelentkezési lap kitöltésével, és elküldésével
jelzik. A beérkezett jelentkezéseket e-mailben visszaigazoljuk, valamint a felvételizők
beosztását is e-mailben küldjük ki. A felvételizőket időre hívjuk be, az időpontot az érettségi
vizsgák és a szakmai felsőoktatási felvételik időpontjához igazítjuk. A felvételi vizsga
követelményeit az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra.
A felvételi bizottság tagjai szaktanárok (beszédtanár, mozgástanár, színművész,
rendező, zenész, énekes, táncművész, koreográfus stb.), akik felmérik a jelentkező
képességeit, valamint azt, hogy képes-e jól reagálni az instrukciókra, képes-e együtt dolgozni
társaival. A felvételi része a beszélgetés is, melynek célja a tanulók motivációjának
felmérése, személyes benyomások gyűjtése.
A felvételizőket legkésőbb két nappal a felvételi után e-mailben tájékoztatjuk az
eredményről, mely lehet sikeres, elutasító, illetve néhány tanulót várólistára teszünk, az ő
sorsuk csak az augusztusi pótfelvételi után dől el.

A TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSE UTÁNI ÁTVÉTEL HELYI FELTÉTELEI
Iskolánk nyitott a költöző, vagy az életükön változtatni kívánó szakmailag alkalmas
tanulókra, általában be tudnak illeszkedni, jól érzik magukat a később jövők.
A tanulmányok megkezdése utáni átjelentkezés az osztály létszámának függvénye. Ha
szabad hely van az osztályban, az átjelentkezőnek kérvényt kell benyújtania az iskola
igazgatójához, amelyben szerepeljen az eredeti iskola neve, típusa, az átjelentkezés oka, a
szakmai motiváció és az esetleges új lehetőség tanulmányi és szakmai vállalásai.
A kérvényhez mellékelni kell az általános iskolai és a középiskolai bizonyítványt,
illetve az aktuális félévi tájékoztatót, vagy ezek másolatát. Ha a két képzés struktúrája között
eltérés van, osztályozó vizsgát kell tennie az átjelentkezőnek.
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Az átjelentkezésnek elsődleges és kizáró feltétele a pályaalkalmassági vizsga
eredménye. Az alkalmassági vizsgán ugyanazokat a képességeket figyeljük meg, amelyeket a
szóbeli felvételi vizsgán, a felvételi vizsga követelményei is – a korosztályi jellemzőket
figyelembe véve – ugyanazok (lásd fenn). Felsőbb osztályokba csak különleges szakmai
előképzettség birtokában, vagy hasonló képzési struktúrájú iskolából látunk esélyt az
átvételre. A sikeres alkalmassági vizsgán egyúttal a szakmai osztályozó vizsgát is leteszi az
átjelentkező.
Az átvételnek nem meghatározó feltétele a tanulmányi eredmény, de csak sikeresen
lezárt félévvel vagy tanévvel fogadunk tanulókat, és ha érettségi tárgyból elégséges
osztályzata van, szintfelmérőn kell átesnie.
Amennyiben az átjelentkezési folyamat sikeresen zárul, iskolánk befogadó
nyilatkozatot ad ki, amellyel a régi iskolában megszüntethető a tanuló jogviszony.
A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium helyi vizsgái
Iskolánkban – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok
szerint – az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
 osztályozó vizsga (felmentés, előrehozott vizsga, hiányzás mértéke, átjelentkezés),
 pótló vizsga (igazolt távollét),
 javítóvizsga (elégtelen minősítés).
Helyi szakaszvizsgák a 9. évfolyamon
 Munkavédelem (december)
 Magyar nyelv (január)
 Matematika (május)
Helyi szakaszvizsgák a 10. évfolyamon
 Magyar és világirodalom (május)
 Táncos szakmai elmélet (május)
 Gyakorlatos színész szakmai elmélet (május)
Helyi szakaszvizsgák a 11. évfolyamon
 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (május)
 Angol nyelv (május)
 2. idegen nyelv: orosz és német (május)
Próba érettségi vizsgák a 12. évfolyamon
 Magyar nyelv és irodalom
 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
 Angol nyelv
 Matematika
 Táncos osztály szakmai elmélet és gyakorlat érettségi tárgya
 Gyakorlatos színész osztály szakmai elmélet és gyakorlat érettségi tárgya
Szakmai gyakorlati helyi szakaszvizsgák
 „Táncmustra” (9-10-11.A osztály: félév- és évzárás előtt)
38.
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„Drámamustra” (9-10. B osztály: félév- és évzárás előtt)
„Útelágazás” (a felsőbb évfolyamok szakmai produkcióinak zártkörű, majd közönség
előtti bemutatása)

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban zajló állami vizsgák
 Közismereti, illetve szakmai érettségi vizsga
 Táncos II. és Táncos I. OKJ elméleti és gyakorlati szakmai vizsga
 Gyakorlatos színész és Színész OKJ elméleti és gyakorlati szakmai vizsga
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„TÁNCOS II.” SZAKMAI GYAKORLATI HELYI SZAKASZVIZSGÁK
9. évfolyam
December
Táncművész. gyak.
Klasszikus
balett
Kortárs„TÁNCMUSTRA”
modern tánc
Bemutató
Emelés
foglalkozások,
koncentráció,
Színpadi
szabálytudat,
tánc
a szakmai
Néptánc
kerettantervben
meghatározott
Előadószakmai
műv.-i gyak.
alapok

Május

„TÁNCMUSTRA”
Bemutató
foglalkozások,
koncentráció,
szabálytudat,
a szakmai
kerettantervben
meghatározott
szakmai
alapok

10. évfolyam
December

Május

Szept.: Gólyabál
Dec.: Mikulás
Jótékonysági
fellépések

Június:
Pedagógus Nap
Jótékonysági
fellépések

„TÁNCMUSTRA”
A szakmai
„TÁNCMUSTRA”
„TÁNCMUSTRA”
kerettanterv
A szakmai
A szakmai
követelményeinek
kerettanterv
kerettanterv
számonkérése
követelményeinek követelményeinek
gyakorlati
számonkérése
számonkérése vizsgaprodukciók
gyakorlati
gyakorlati
keretében
vizsgaprodukciók vizsgaprodukciók
keretében
keretében
„ÚTELÁGAZÁS”
Közös
táncszínházi
előadásokban
részvétel
December:
Karácsony
Ádámok/Évák a
Nemzeti Sz.-ban

12. évfolyam

13/14. évf.

14/15. évf.

Március- Május

Színészmesterség
Alkalmi
műsorok és
fesztiválszereplések

11. évfolyam

Március:
1848. márc. 15.
Jótékonysági
fellépések
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„ÚTELÁGAZÁS”

Közös
táncszínházi
előadásokban
részvétel
TÁNCOS
ISMERETEK
ÉRETTSÉGI
VIZSGA

Nov.: Szalagavató Nov.: Szalagav.
Máj.: Ballagás
Máj.: Ballagás
Ádámok/Évák a József
Jótékonysági
A. Sz.-ban
fellépések

„ÚTELÁGAZÁS”

„ÚTELÁGAZÁS”

Közös
Közös
táncszínházi
táncszínházi
előadásokban
előadásokban
részvétel
részvétel
„TÁNCOS II.”
ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI
SZAKMAI
VIZSGA

„TÁNCOS I.”
ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI
SZAKMAI
VIZSGA

Október:
Búcsúgála
1956. okt. 23.
Jótékonysági Jótékonysági
fellépések
fellépések
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„GYAKORLATOS SZÍNÉSZ” ÉS „SZÍNÉSZ” SZAKMAI GYAKORLATI HELYI SZAKASZVIZSGÁK

December
Színészmesterség

Beszédtechnika

Vers- és
prózamondás

Énekés hangképzés

Színpadi
mozgás

Alkalmi
műsorok és
fesztiválszereplések

9. évfolyam
„DRÁMAMUSTRA”
Május

December

10. évfolyam
„DRÁMAMUSTRA”
Március - Május

Bemutató
foglalkozás,
koncentráció,
szabálytudat
Bemutató
foglalkozás,
légzés, hang, kiejtés,
közös memoriterek
Bemutató
foglalkozás,
versértelmezés,
szerkezet,
3 lírai memoriter
Bemutató
foglalkozás,
kreatív
ének-zene
Bemutató
foglalkozás,
súlypont

Bemutató
foglalkozás,
koncentráció,
szabálytudat
Egyéni memoriterek
kifejezés,
ritmus,
kommunikáció
Kifejezés,
3 lírai,
1 prózai memoriter

Páros
etűdök

Jelenetek

Összefüggő
jelenetsorok

Szept.: Gólyabál
Dec.: Mikulás
Jótékonysági
fellépések

Június:
Pedagógus Nap
Jótékonysági
fellépések

Karácsony
Ádámok/Évák a
Nemzeti Sz.-ban
Jóték. fellépések

Március:
1848. márc. 15.
Jótékonysági
fellépések

Csoportos
éneklés
több szólamban

Rögzített
improvizációk,
kreativitás és
kooperáció
Jelenetek,
színpadi beszéd,
páros
memoriterek
Drámai
építkezés,
balladák,
3 memoriter
Egyéni
repertoár
2 dal

Szerkesztett
műsorban
részvétel

11. évfolyam
„ÚTELÁGAZÁS”
Március - Május

41.

Máj.-Jún.

13/14. évf. 14/15. évf.
Máj.-Jún.

Máj.-Jún.

Közös színházi
előadásban
részvétel

Szerkesztett műsor, Drámai
színpadi beszéd,
monológ,
egyéni
5 memoriter
memoriterek
Nagy
Próbafelvételi a
lélegzetű
Színház- és
versek,
Filmművészeti
4 memoriter
Egyetemre
Egyéni
repertoár,
3 dal

12. évf.

Közös
zenés színházi
előadásban
részvétel
Közös
mozgásszínházi
előadásban
részvétel
Nov.: Szalagavató
Máj.: Ballagás
Március: ODT
Jótékonysági fellép.

„ÚT-

„ÚT-

„ÚT-

ELÁGAZÁS”

ELÁGAZÁS”
ELÁGAZÁS”
Közös
Közös
Közös
színházi
színházi
színházi
előadásokbanelőadásokbanelőadásokban
részvétel
részvétel
részvétel

GYAKOR-

GYAKOR-

SZÍNÉSZ

LATOS

LATOS

SZAKMAI

SZÍNÉSZ

SZÍNÉSZ

RÁÉPÜLÉS

ISMERETEK

ELMÉLETI

ELMÉLETI

ÉRETTSÉGI

ÉS GYAK-I

ÉS GYAK-I

VIZSGA

SZAKMAI

SZAKMAI

VIZSGA

VIZSGA

Okt.:1956.
okt. 23.
Jótékonys.
fellépések

Búcsúgála

Március:
ODT
Jótékonysági
fellépések

Jótékonys.
fellépések
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B/ HELYI TANTERV
1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK MEGNEVEZÉSE
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium nevelőtestülete a kerettantervi
szabadság lehetőségeit minden esetben az elmélyültebb elsajátítás érdekében az óraszámok
megemelésére, illetve a kialakult speciális értékek (pl. ön- és társismeret, pszichológia,
társművészetek, 2. idegen nyelv) átmentésére fordítva az alábbi kerettanterveket építette be
az iskola Helyi tantervébe:
A 2016-2017-ES TANÉVTŐL FELMENŐ RENDSZERBEN
KÖZISMERETI TÁRGYAK


Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú
EMMI rendelet 14. melléklete



Pszichológia, Ön- és társismeret – a művészeti nevelésből következő sajátos
tantárgyaink:
A 10/2003. (IV.28.) OM rendelet – a szakközépiskolák számára szakmai orientáció,
szakmacsoportos alapozó oktatás kerettantervi programja.

SZAKMAI TÁRGYAK
Szakképzési kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára
A szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet szakképzési
kerettanterveket tartalmazó 3. melléklete


„TÁNCOS II. ” szakgimnáziumi szakképzés „SZÍNHÁZI TÁNCOS” szakmairány
OKJ: 54 212 09 (XLII. Előadó-művészeti ágazat)
4+1, ill. 2 éves táncművészeti szakképzés párhuzamos oktatás keretében



„GYAKORLATOS SZÍNÉSZ” szakgimnáziumi szakképzés „SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ” szakmairány,
OKJ: 54 212 03 (XLII. Előadó-művészeti ágazat)
4+1, ill. 2 éves színházművészeti szakképzés párhuzamos oktatás keretében

Szakképesítés ráépülés (a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM
rendelet szakképzési kerettanterveket tartalmazó 4. melléklete)



„TÁNCOS I.” 2 éves szakképesítés ráépülés OKJ 55 212 08 (XLII. Előadó-műv. ágazat)
„SZÍNÉSZ” 1 éves szakképesítés ráépülés OKJ 55 212 01 (XLII. Előadó-műv. ágazat)

A 2016-2017-es tanévtől kimenő rendszerben megszűnő szakközépiskolai képzés (20182019-es tanév 12. évfolyam) közismereti és szakmai kerettantervei a 2016-os Pedagógiai
programban találhatók.
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2. A VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ ÉS SZABADON
VÁLASZTHATÓ KÖZISMERETI ÉS SZAKMAI TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK

TÁNCMŰVÉSZETI („TÁNCOS II”) SZAKGIMNÁZIUMI A/ OSZTÁLY (4+1)
AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS KÖZÉPISKOLAI SZAKASZA ÉS A SZAKKÉPZÉS
PÁRHUZAMOS OKTATÁS KERETÉBEN ZAJLIK.
9.
10.
11.
12.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
4
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
3
3
3
3
Angol nyelv
4/4
4/4
4/4
4/4
Matematika
3/3
3/3
3/3
3/3
Komplex természettudomány
3
Informatika
2/2
2/2
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
1
Vizuális kultúra
2
Művészettörténet
1
Mozgóképkultúra és médiaismeret
2
2
Etika
1
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Évf. szintű fakultációk: magyar, történelem, angol ny., 2. id.
2/2/2/2 2/2/2/2
nyelv: német és orosz, testnevelés, mellék-szakképesítés
KÖZISMERETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN
20 (29)
20 (29) 20 (33) 20 (33)
2
Bevezetés a tánctörténetbe
2
2
2
Tánctörténet - műelemzés
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.
Néptánc elmélet
Szakmai angol
Zeneismeret
1
1
1
Dráma és tánc
1/1
Ön- és társismeret
1/1
Pszichológia
1
Színészmesterség gyakorlati prezentációval
1/1
1
1
Balett elmélet gyakorlati prezentációval
2/2
2/2
1/1
Klasszikus balett alapjai
3/3
3/3
3/3
4/4
Klasszikus balett gyakorlat
3/3
3/3
3/3
5/5
Kortárs-modern tánc gyakorlat
2/2
2/2
2/2
2/2
Emelés gyakorlat
2/2
2/2
2/2
Színpadi tánc gyakorlat
2/2
1/1
1/1
2/2
Néptánc gyakorlat
2/2
2/2
2/2
2/2
Előadó-művészeti gyakorlat
2/2
1/1
ÖSSZEFÜGGŐ MŰV. SZAKMAI GYAKORLAT (SZKT .160)
(40)
(60)
(60)
SZAKMAI ELMÉLET ÉS GYAKORLAT ÖSSZESEN
20 (37)
20 (35) 20 (36) 20 (38)
TANULÓI ÓRA, ILL. FELHASZNÁLT ÓRAKERET ÖSSZESEN
40 (66) 40 (64) 40 (69) 40 (71)
Egyéb – tanórákon kívüli – iskolai szintű fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások
SNI tanulók egyéni fejlesztése, tehetséggondozás
4
6
1
1
Karinthy Frigyes irodalmi alkotókör (2 óra/isk.)
Képzőművészeti alkotókör (2 óra/isk.)
WS.stúdió – angol nyelvű színjáték (2)
2
+ 2
+ 2 + 0
+
Balázs Béla média szakkör (2 óra/isk.)
„Bitvadászok” – informatika szakkör (2 óra/isk.)
44.
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1
1,5
2
0,5
1
2

1/1/1
4/4/4
6/6/6
3/3/3
2/2/2
3/3/3
2/2/2
6/6/6
35 (89)
35 (89)
5

5 = 11
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„Ép testben ép a lélek” – sportkörök (4 óra/isk.)
Addiktológiai szakkör (2 óra/isk.)
40+32=
72

FELHASZNÁLT IDŐKERET PÁRHUZAMOS OKTATÁSBAN

40+32=
72

40+32=
72

40+32=
72

A Táncos I. szakképesítés-ráépülés tantárgyi hálója a szakmai programban található.
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SZÍNHÁZMŰVÉSZETI („GYAKORLATOS SZÍNÉSZ”) SZAKGIMNÁZIUMI B/ OSZTÁLY (4+1; 4+2)
AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS KÖZÉPISKOLAI SZAKASZA ÉS A SZAKKÉPZÉS
PÁRHUZAMOS OKTATÁS KERETÉBEN ZAJLIK.

Magyar nyelv és irodalom
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Angol nyelv
Matematika
Komplex természettudomány
Informatika
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Vizuális kultúra
Művészettörténet
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Etika
Testnevelés
Osztályfőnöki
Évf. szintű fak-k: magyar, történelem, angol ny., 2. idegen
nyelv: német és orosz, testnevelés, mellék-szakképesítés
KÖZISMERETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN
Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken
Színház-, film-, drámaelmélet és történet
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.
Szakmai angol (angol nyelvű színjátszás)
Zeneismeret
Ön- és társismeret
Pszichológia
Színészmesterség gyakorlata
Vers- és prózamondás gyakorlata
Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlat
Ének- és hangképzés egyéni gyakorlata

9.

10.

11.

12.

4
3
4/4
3/3
3
2/2

4
3
4/4
3/3

4
3
4/4
3/3

4
3
4/4
3/3

1/13

2/2
1
2
1
2

3/3
1

5/13
2/14.

3/3
1

3/3
1

2
1
3/3
1

2/2/2/2

2/2/2/1

23 (35)

23 (35)

23 (39)

23 (38)

1
2

4

4

3

1
8

7
2
1

4/4/4
2
1/1
3/3
2/2
2/2

1
4/4
2/2
2/2

3/3
3/3
2/2

3/3
3/3
2/2

10/10/10

8/8/8

3/3/3
3/3/3

4/4/4
2/2/2

2/2/2

2/2/2

2/2/2

3/3/3

3/3/3/3

2/2/2/2/2/
2

Színpadi mozgás gyakorlata
2/2
2/2
3/3
3/3
Dráma és animációs tréning
ÖSSZEFÜGGŐ MŰV. SZAKMAI GYAKORLAT (SZKT 320)
(80)
(120)
(120)
SZAKMAI ELMÉLET ÉS GYAKORLAT ÖSSZESEN
17 (31) 17 (31) 17 (32) 17 (34)
TANULÓI ÓRA, ILL. FELHASZNÁLT ÓRAKERET ÖSSZESEN
40 (66) 40 (66) 40 (71) 40 (72)
Egyéb – tanórákon kívüli – iskolai szintű fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások
SNI tanulók egyéni fejlesztése, tehetséggondozás
4
4
1
0
Karinthy Frigyes irodalmi alkotókör (2 óra/isk.)
Képzőművészeti alkotókör (2 óra/isk.)
WS stúdió” – angol nyelvű színjáték (2)
Balázs Béla média szakkör (2 óra/isk.)
2
+ 2
+ 0
+ 0 +
„Bitvadászok” – informatika szakkör (2 óra/isk.)
„Ép testben ép a lélek” – sportkörök (4 óra/isk.)
Addiktológiai szakkör (2 óra/isk.)
40+32= 40+32=7 40+32=7 40+32=7
FELHASZNÁLT IDŐKERET PÁRHUZAMOS OKTATÁSBAN
72
2
2
2

A Színész szakképesítés-ráépülés tantárgyi hálója a szakmai programban található.
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3/3/3
3/3/3
35 (85)
35 (85)

4/4/4
2/2/2
(160)
35 (87)
35 (87)

7

6

7

+ 6 = 17

35+64=
99

35+64=
99
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3. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

Az oktatásban alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
beszerzését és használatát a vonatkozó rendeletek figyelembe vételével a munkaközösségek
közreműködésével szabályozza az iskola. Tankönyvként és tanulmányi segédletként kizárólag
a kerettantervekhez engedélyezett, illetve a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelő
műveket használjuk.
A történelem tantárgynál és a természettudomány földrajzi részeinél kötelező az
atlasz használata, ezzel a tanórákon minden tanulónak rendelkeznie kell vagy saját
példányként vagy tartós tankönyvként, amely az iskolai könyvtárból kölcsönözhető. A
térítésmentes tankönyvek biztosítása az iskolai könyvtár tartós tankönyveinek bevonásával a
vonatkozó rendeletek figyelembe vételével történik.
Taneszközként az iskola tulajdonában lévő eszközök kiegészítéseként néhány tantárgy
esetében folyamatosan használják a tanulók saját eszközeiket és felszerelésüket
(testnevelés, vizuális kultúra, szakmai gyakorlat), illetve alkalmanként a tárgyat oktató tanár
utasítására és irányításával a tanulók saját eszközöket készítenek (portfólió, jelmez, kellék,
díszletelem, maszk, smink stb.). A szakmai gyakorlatokon a tanulók saját tréning
felszerelésüket használják.

4. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATAINK
Énkép, önismeret
Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énjük részévé tenni, abba integrálni a
megszerzett tudást és készségeket, egyre kompetensebbé kell válniuk saját fejlődésük,
sorsuk alakításában. Tisztában kell lenniük önmagukkal, reálisan kell önmagukat megismerni,
megfelelő önkontrollal és felelősséggel kell viseltetniük önmagukkal szemben, ki kell alakulni
az önfejlesztés igényének. A Helyi tantervünkben szereplő ön- és társismeret, pszichológia,
illetve a dráma és tánc tantárgyak mellett mindezeket a fejlesztési lehetőségeket a
művészeti szakképzés lényégéből adódóan a szakmai foglalkozások mindegyike tartalmazza.
A reális énkép kialakulását veszélyeztető külső hatások kivédésére tesz alkalmassá
médiatudatosságra nevelésünk fő eszköze, a Mozgóképkultúra és médiaismeret
tantárgyunk.
Hon-és népismeret, hazaszeretet
A tanulók a közismereti és a szakmai tantárgyak keretében megismerik a magyar nép
kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, a
kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők,
sportolók tevékenységét, munkásságát. Megismerik Magyarország történelmét, földrajzát,
irodalmát, művészetét, népeit, a városi és falusi élet hagyományait, Budapestet, a XI.
kerületet, illetve lakóhelyüket (országismereti, városismereti projektnapok, vetélkedők,
budapesti városnézések, belvárosi és kerületi séták, az iskola szűkebb környezetének
47.
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megismerése stb.). Állampolgárságra, demokráciára nevelésünk minden iskolai és iskolán
kívüli programja, köztük kiemelten nemzeti ünnepeink méltó megünneplése is a
hazaszeretetre nevelés fontos eszköze.
Európai azonosságtudat
A közismereti és szakmai foglalkozások keretében, illetve az iskolán belüli és kívüli
programokon a nemzeti öntudat formálódása egyszerre történik az európaiság
eszményének megértésével. Hazánk történelmének és jelenének megismerésével
párhuzamosan tanulóink megismerkednek az Európai Unió kialakulásának történetével,
intézményrendszerével, működésével, nyitottá válnak a különböző szokások, életmódok,
kultúrák, vallások iránt.
Gazdasági nevelés
Fontos célunk, hogy az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás
iránt pozitív attitűd alakuljon ki tanulóinkban, képessé váljanak a rendelkezésükre álló
erőforrásokkal gazdálkodni, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Tudatos fogyasztókká
váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatot. A pénzügyi és vállalkozási
ismeretek és a történelem tantárgy keretében bizonyos gazdaságismereti alapokat kapnak,
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos témákat pedig az osztályfőnöki órák tanmeneteibe
illesztünk be.
Környezettudatosságra nevelés
A Természettudományos kompetencia című alfejezetben (fenntarthatóság,
környezettudatosság) kifejtett módon tanulónk közvetlenül is bekapcsolódnak környezetük
értékeinek megőrzésébe, pl. az iskolai helyiségek és a környék óvásába, rendbetételébe, a
szelektív hulladékgyűjtésbe. A környezettudatos gondolkodásra nevelés minden tantárgy
tanítási tartalmaiban szóba kerül. Az együtt töltött évek alatt tanulóinkban kialakul a
környezetükért, embertársaikért történő felelősségvállalás képessége, a természet és a
társadalom veszélyeztetett területeiért, személyeiért vállalt önkéntesség hajlandósága.
A tanulás tanítása
A hatékony, önálló tanulás képességének kialakítása, folyamatos fejlesztése révén
tanulóinkat képessé kívánjuk tenni saját tanulásuk megszervezésére, az idővel és az információval
való hatékony gazdálkodásra. A tantárgyi tartalmak feldolgozásakor lehetőséget kapnak változatos,
hatékony tanulási módszerek megismerésére, gyakorlására, a rossz beidegződések korrigálására, új, a
személyiségüknek megfelelő tanulási stratégiák kialakítására. Néhány közös tantárgyi tanulásmódszertani tréningjellegű gyakorlattal irányítjuk tanulóinkat a helyes tanulási stratégia felé (vázlat,
lényeg, összefüggések stb.). A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai
bázisa.

Testi és lelki egészség
Az iskolára nagy feladat hárul az egészséges életmódra nevelés terén, ezért minden
tevékenységünk a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését szolgálja. Segítjük az
egészséges életvitellel kapcsolatos pozitív beállítódások és szokások kialakulását, amelyek
eredménye egy életre szóló egészséges szemlélet és magatartásforma. Nevelő-oktató
munkánk számos területén több oldalról és tárgyilagosan érintjük a vallási, világnézeti
információk kérdését. Etika tárgyunkat az új kerettantervnek megfelelően oktatjuk, és
lehetőséget biztosítunk a hitoktatás iskolán belüli megszervezésére is.
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Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
A felnőtt szerepre való felkészülés fontos eleme a családi életre nevelés és a
pályaorientáció, azaz a tanulók továbbtanulásának, pályaválasztásának segítése. Ennek
előfeltétele a minél reálisabb önismeret és egész életen át tartó tanulás szükségességének
elfogadása az esetleges pályamódosítások miatt. Szükséges a család és a munka világának
minél jobb megismerése, melyre leginkább az osztályfőnöki órák nyújtanak lehetőséget,
felhasználva a családok és a munkaügyi központok segítségét. Az élmény közös
programokkal és intézménylátogatásokkal tehető életszerűbbé. Kitűzött célunk hosszabb
folyamat során lehet eredményes, a különböző tantárgyak órai és iskolán kívüli
tevékenységek és személyek együttműködésének összehangolása elengedhetetlen.
EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS, MÓDSZERTANI ALAPELVEK
Iskolánk, tanáraink és tanulóink sokféle, differenciált tevékenysége a teljesítmény
növelésére sarkalló, az életesélyek tanulással történő növelését szolgáló egységes, közös
alapra épül. A tudományok gyors fejlődése, a szükségletek új megjelenési formái és a világ új
kihívásai (köztük a gyermekek testi-lelki egészségét veszélyeztető számos tényező) a
megszokottól eltérő feladatok elé állítják az iskolánkat, tanárainkat. Olyan tudástartalmak
jelentek meg, amelyek nehezen sorolhatók be a tudományok hagyományos rendszerébe,
vagy amelyek egyszerre több tudományág illetékességébe tartoznak. Így megnőtt az igény az
interdiszciplináris, a tantárgyközi együttműködésre.
A differenciált tanítás-tanulás
szempontokat vesszük figyelembe:











megvalósulásához

különösen

a

következő

olyan szervezési megoldásokat előnyben részesítünk előnyben, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;
a tanulást úgy megszervezzük meg, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt
benne, előtérbe állítva önállóságukat, alkotóképességüket;
a nevelési-oktatási folyamat elősegíti a tanulók előzetes ismereteinek, feltárását, és
lehetőséget ad tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére;
az osztálymunkában, a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros és egyéni nevelésébenoktatásában alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit;
a tanítás alapelve a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében,
megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben;
a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazzuk a feladathoz
illeszkedő tanulásszervezési technikákat;
sajátos megoldásokat alkalmazunk a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési
igényű gyerekek esetében, a magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésioktatásában;
a tanítási-tanulási helyzetek és értékelési eljárások alkalmazkodnak az egyes területeken
tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez;
különböző tanulásszervezési megoldásokkal a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló
szervezeti formákat kialakítunk ki.
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5. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA
Iskolánkban minden osztályban biztosítjuk a mindennapos mozgást.
Táncművészeti szakképzésünkben tanulóink a heti óraszám felében mozognak. A
párhuzamos művészeti oktatás keretében – a szakmai kerettanterv előírásai szerint – a
testnevelés órákon is szakmai táncgyakorlatokon vesznek részt a tanulók. Ezzel nemcsak a
minden napos mozgást biztosítjuk, hanem a szakmai képzés szempontjából szakszerűtlen
terhelést és a baleseti veszélyforrásokat is minimálisra csökkentjük.
Színházművészeti szakképzésünkben a tanulók heti 3 órát töltenek kerettantervi
testnevelés órán, heti két órát pedig színpadi mozgás órán.
A szakmai tánc- és mozgásórák, illetve a hagyományos testnevelés órák mellett a
tanulók az iskolai sportkörben és az iskolán kívüli sportrendezvényeken (pl. Tisza-túra, sítúra)
is élhetnek a mozgás egészségfejlesztő lehetőségével.
6. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK
A tanulók az alábbi mintájú jelentkezési lapok beadásával jelentkezhetnek minden tanév
áprilisában a következő tanévre meghirdetett fakultatív és szakköri foglalkozásokra:
JELENTKEZÉS

A …………… TANÉV

FAKULTÁCIÓIRA

11. ÉVF.
1 TÁRGY FELVÉTELE LEHETSÉGES
MAGYAR
ÉR. ELŐKÉSZ. FAK.
TÖRTÉNELEM
ÉR. ELŐKÉSZ. FAK.
ANGOL NYELV
ÉR. ELŐKÉSZ. FAK.
OROSZ
2. ID. NYELV FAK.
NÉMET
2. ID. NYELV FAK.
TESTNEVELÉS
ÉR. ELŐKÉSZ. FAK.
MELLÉKSZAKKÉPESÍTÉS

12. ÉVF.
1 TÁRGY FELVÉTELE LEHETSÉGES

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

NYILATKOZOM, HOGY FEL KÍVÁNOM-E VENNI A
MELLÉK SZAKKÉPESÍTÉS TANTÁRGYAIT:
IGEN

NEM

Budapest, …….. április 30.

……………………………
olvasható név
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OSZTÁLYONKÉNTI ÖSSZESÍTŐ JELENTKEZÉS A …………… TANÉV
SZABADON VÁLASZTHATÓ TEHETSÉGGONDOZÓ SZAKKÖREIRE

A TÁBLÁZATBA A LÉTSZÁMOT, A JELENTKEZŐK NÉVSORÁT A LAP HÁTOLDALÁRA KÉRJÜK ÍRNI.
9.A
9.B 10.A 10.B 11.A 11.B 12.A

12.B

KARINTHY FRIGYES IRODALMI ALKOTÓKÖR
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓKÖR
WS STÚDIÓ –

ANGOL NYELVŰ SZÍNJÁTÉK

BALÁZS BÉLA MÉDIA SZAKKÖR
„BITVADÁSZOK” INFORMATIKA SZAKKÖR
BÁBSZAKKÖR
NÉPTÁNC SZAKKÖR
„ÉP TESTBEN ÉP A LÉLEK” SPORTKÖR
EGYÉB

7. A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK MEGNEVEZÉSE ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA
TÉMAKÖREI

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban az érvényben lévő érettségi
vizsgaszabályzat értelmében a 12. évfolyam végén a tanulmányait sikeresen befejező
minden tanuló érettségi vizsgát tehet.
Kötelező vizsgatárgyak:







Magyar nyelv és irodalom
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Angol nyelv
Matematika
Táncos ismeretek (A/ osztály)
Gyakorlatos színész ismeretek (B/ osztály)

6. közép szintű vizsgatárgyként – illetve a szakértői bizottság szakvéleményén alapuló
felmentés esetén kötelező tárgyként – az alábbiak közül választhatnak a tanulók:







2. idegen nyelv: orosz vagy német
Dráma
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészettörténet
Informatika
Testnevelés

Emelt szinten az alábbi érettségi vizsgatárgyakból vállaljuk a felkészítést:
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Magyar nyelv és irodalom
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Angol nyelv
Dráma (B/ osztály)
Táncos ismeretek (A/ osztály)
Gyakorlatos színész ismeretek (B/ osztály)

A 2. idegen nyelv (orosz vagy német), illetve a táncos osztályokban a testnevelés érettségi
vizsgára való felkészítés a 11-12. évfolyamon szervezett fakultációk keretében, a dráma és a
művészettörténet tárgyakból a szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak keretében történik. A
tantárgyi követelményekből teljesített tudását a fenti tárgyakban értékeljük osztályzattal.
AZ EMELT ÉS A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI
Az emelt és a középszintű érettségi vizsga részletes követelményei és témakörei,
illetve a vizsga menetének leírása az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) és a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (www.nive.hu) hivatalos honlapján érhetők el.

8. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN ÉS GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ
ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA

Az ismeretek számonkérésének követelményei
A tanuló teljesítményét, előmenetelét év közben folyamatos szóbeli visszajelzéssel és
rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal
minősítjük. Az érdemjegyekről a tanulót és szülőjét rendszeresen értesítjük. A félévi és az év
végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az érdemjegy, az osztályzat
megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor nem lehet
fegyelmezési eszköz.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát az osztályfőnök, az igazgató áttekinti, és a
nevelőtestület az osztályozó értekezleten a pedagógus, illetve az osztályfőnök által
megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről. Abban az
esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítás év közben
adott jegyek átlagától, az osztályfőnök, az igazgató, a nevelőtestület felkéri az érintett
pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg
döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek okaival
nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében a heti egykét órás tárgyakból félévenként minimum kettő-három, a heti három vagy magasabb
óraszámú tantárgyakból három-négy érdemjegy alapján osztályozható a tanuló.
Az egységes követelményrendszer, az egységes, nem tanárfüggő értékelési rendszer
kialakításához szükséges, hogy a munkaközösségek a tantervek, az éves munkatervek
kidolgozásánál megtervezzék az ellenőrzés és értékelés módszereit.
A tanulói teljesítmények értékelésében a hagyományos ötfokozatú skálát
alkalmazzuk. A tanulók teljesítménye csak egész jeggyel értékelhető, tört jegyet és egyéb
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jelöléseket a naplóban nem használunk. Értékelési rendszerünket befolyásolják a tantárgyi
sajátosságok is, ezeket az adott munkaközösségek tagjai határozzák meg, fogadják el és
tartják be. A munkaközösségek által kidolgozott és elfogadott, a tantárgy sajátosságait
figyelembevevő értékelési rendszert az adott tantárgy tanterve, tanmenete, valamint a
munkaközösségek éves munkaterve tartalmazza.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében
a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért
teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltására a következő arányokat
javasoljuk a munkaközösségeknek, de – ettől természetesen közös megállapodás esetében –
eltérhetnek.
Teljesítmény
Érdemjegy
0-33%
elégtelen
34-50%
elégséges
51-75%
közepes
76-90%
jó
91-100%
jeles
Tanulóink tudásbeli gyarapodásának, képességbeli fejlődésük értékelésének fontos
eszköze a számonkérés. A számonkérés követelményeinek és formáinak meghatározásában
az adott tantárgy és az abban tanítandó tananyag sajátosságai a mérvadóak.
Az ismeretek számonkérésének szóbeli formái
Szóbeli felelet: 5-10 perces frontális számonkérés az óra elején. Ezzel ellenőrizhetjük, hogy
mennyire sajátították el a tanulók az előző órákon feldolgozott ismeretanyagot. Itt értékeljük
a tanulók hozzászólásait szóban, a nagyon aktívakat esetleg érdemjeggyel is.
A házi feladat bemutatása: ezzel a módszerrel tudatosodhat az otthoni munka fontossága,
hasznossága, célszerűsége. Azok a tanulók, akik becsületesen megoldják a házi feladatokat, a
számonkérés ilyen megszervezése esetén sikerélményhez, elismeréshez juthatnak.
Kiselőadás: egy témából egyéni felkészülés alapján tartott beszámoló, az ismeretek, az
információ megszerzésére motivál, az önálló munkára szoktat.
Év végi szóbeli beszámoló, helyi szakaszvizsga: annak mérése, hogy tanulóink egy tanév
vagy egy tanulmányi időszak követelményeit hogyan sajátították el.
Próba érettségi szóbeli vizsga: utolsó évben az érettségi vizsga szimulálása tételhúzással,
felkészülési idővel, kifejtéssel.
Egyéb, tantárgyi sajátosságoktól függő, speciális formák: pl. párbeszéd, vita előadása,
jelenet eljátszása több tanuló részvételével, memoriterek, versenyeken, vetélkedőkön való
részvétel.
Az ismeretek számonkérésének írásbeli formái
Írásbeli felelet („röpdolgozat”): a tanóra elején egy rövidebb anyagrész gyors számonkérése.
Írásbeli feladatlap, teszt:
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Témazáró dolgozat: nagyobb tanítási egység átfogó számonkérése.
Házi dolgozat: adott téma kidolgozása
Év végi felmérő dolgozat: annak mérése, hogy tanulóink egy tanév vagy egy tanulmányi
időszak követelményeit hogyan sajátították el.
Próba érettségi írásbeli vizsga: utolsó évben érettségi feladatlapok megoldása.
Országos kompetenciamérések és fővárosi tantárgyi felmérések: 9. és 10. évfolyamon
Egyéb, tantárgyi sajátosságoktól függő, speciális formák: pl. interjú/riport készítése,
forgatókönyvírás, drámaírás, pályázat, portfólió.
Az ismeretek számonkérésének gyakorlati formái
„Táncmustra” – szakmai gyakorlati helyi szakaszvizsga
„Drámamustra” – szakmai gyakorlati helyi szakaszvizsga
„Útelágazás” – zártkörű és közönség előtti tánc- és színházi produkciók bemutatása
Szakmai gyakorlati produkciók bemutatása
Egyéb, tantárgyi sajátosságoktól függő, speciális
táblázatkezelés, sportági követelmények bemutatása.

formák:

szövegszerkesztés,

A számonkérés rendszeres, folyamatos, megfelelően előkészített, kiszámítható,
azonos feltételeket teremtő, a helyi tantervben meghatározott követelményeket
figyelembevevő, arra szorítkozó, az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, ismert
valamennyi érintett számára, kompatibilis a közoktatás egészével. Teljesül a szóbeli, írásbeli
és gyakorlati számonkérés megfelelő aránya. A számonkérés nem lehet fegyelmező jellegű.
A szakmai munka csúcsidőszakaiban (főpróbahét, fesztiválhét, mustrahét stb.) a
közismereti tárgyak számonkérése szünetel.
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak
jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati
tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz
kapcsolódó követelményekre is.
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában is. Ennek érdekében egyegy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer
kerülhet sor írásbeli számonkérésre, és minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie
szóban:
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését,
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az
iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is,
hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző
értékeléshez képest.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4),
közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Ettől eltérő minősítéseket a szakmai gyakorlati
tárgyak szöveges értékelésekor alkalmazunk (ld. a következő oldalakon). A félévi és az év
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végi minősítéskor a megszerzett érdemjegyek átlagánál a matematikai kerekítés szabályait
használjuk.
Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei
Az egyes tantárgyak követelményeit a tantervek tartalmazzák. A magasabb
évfolyamba lépés feltételeit az egyes tantárgyak esetében a tantárgyi minimumszint
meghatározása jelenti, ez az a küszöb, amit minden tanulónak teljesítenie kell. A
követelményeket pontosan és világosan a tanulók és a szülők tudomására hozzuk.
Ha egy tanuló a tanév végén sikertelen szakmai mustravizsgát tett, illetve ha három
tantárgyból szerzett elégtelen osztályzatot, nem automatikus a javítóvizsga. Ebben az
esetben az osztályozó konferencia dönt, hogy pedagógiai szempontból az iskolaváltás, vagy
az évismétlés, vagy a javítóvizsgára bocsátás a megfelelőbb megoldás a tanuló fejlődése
szempontjából.
Az érettségi utáni szakképző évfolyamra és a szakképzés ráépülésre továbbhaladás
szakmai feltételeit a négy év folyamán elsajátított képességek, a szerzett minősítések, illetve
egy alkalmi szakmai bizottság véleményezése határozzák meg.
A SZAKMAI GYAKORLATI TÁRGYAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE
NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
54 212 09 TÁNCOS II. képzés SZÍNHÁZI TÁNCOS szakmairány gyakorlati tárgyainak szöveges értékelése
……..……...…….……………… 9., 10., 11., 12./A osztályos tanuló, ..…./..….tanév 1., 2. félév
Táncművészet gyakorlat / Kortárs-modern tánc
ritmus- és akusztikai érzék
pontosság / koncentráció

kiemelkedő
kiemelkedő

techn.tudás/mozgáselemek alak.

pontos, arányos

szakmai ismeretek használata
együttműködés / csoporttudat
színpadi jelenlét
feladat elkötelezettség
esztétikus gesztusok
stílusérzék
mozgásmemória
mozgáskoordináció
tartás-ellentartás tudatos alkalm.
improvizáció
mozgássor/ etűd kompozíciója
testtudat
térhasználat
alkatarányok
fizikai képességek, teherbírás
motiváció a szakmai fejlődésre

alkotó szintű
erős
magabiztos
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
erős
bátor, ötletgazdag
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
nagyon jó
kiemelkedő

o kiválóan megfelelt

o jól megfelelt

Klasszikus balett
táncos alkat
ritmus- és akusztikai érzék
pontosság/koncentráció
techn.tudás/mozgáselemek alak.
mozgássor/ etűd kompozíciója
szakmai ismeretek használata
feladat elkötelezettség
színpadi jelenlét

arányos
kiemelkedő
kiemelkedő
pontos, arányos
bátor, ötletgazdag
alkotó szintű
kiemelkedő
magabiztos

Szaktanár aláírása: …………………………
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
fejlesztést igényel
pontatlan, szétszórt
a lényeget
elnagyolt
alacsony szintű
megmutató
alkalmazói szintű
hullámzó
eredménytelen
hullámzó
gyenge
nem alakult ki
keresgélő
kizökkenthető
széteső
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
hullámzó
kialakulóban van
nem alakult ki
megbízható
esetleges
bizonytalan
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
alakul
nem megfelelő
jó
közepes
gyenge
erősen motivált
változó intenzitású
alacsony
o megfelelt

o gyengén felelt meg

o nem felelt meg*

Szaktanár aláírása: …………………………
kielégítő
formálódik
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
fejlesztést igényel
pontatlan, szétszórt
a lényeget
elnagyolt
alacsony szintű
megmutató
megbízható
esetleges
bizonytalan
alkalmazói szintű
hullámzó
eredménytelen
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
keresgélő
kizökkenthető
széteső
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mozgásmemória
mozgáskoordináció
tartás-ellentartás tudatos alkalm.
esztétikus gesztusok
alkatarányok
fizikai képességek, teherbírás
motiváció a szakmai fejlődésre
o kiválóan megfelelt

kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
nagyon jó
kiemelkedő

megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
jó
erősen motivált

hullámzó
hullámzó
hullámzó
hullámzó
alakul
közepes
változó intenzitású

nem megfelelő
nem megfelelő
nem megfelelő
nem megfelelő
nem megfelelő
gyenge
alacsony

o jól megfelelt

o megfelelt

o gyengén felelt meg

o nem felelt meg*

Emelés / Akrobatika
ritmikai pontosság
pontosság/koncentráció
techn.tudás/mozgáselemek alak.
szakmai ismeretek használata
együttműködés / csoporttudat
a partner(ek)hez alkalmazkodás
mozgáskoordináció
statikus elemek, tartásos helyzetek
dinamikus talajakrobatika elemei
erő, izomerő (statikus/dinamikus)
alkatarányok
fizikai képességek, teherbírás
motiváció a szakmai fejlődésre
o kiválóan megfelelt

kiemelkedő
kiemelkedő
pontos, arányos
alkotó szintű
erős
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
nagyon jó
kiemelkedő
o jól megfelelt

Színpadi tánc
táncos alkat

arányos

techn.tudás/mozgáselemek alak.
mozgássor/ etűd kompozíciója
szakmai ismeretek használata
együttműködés / csoporttudat
koncentráció / színpadi jelenlét
mozgásmemória
mozgáskoordináció
a partner(ek)hez alkalmazkodás
esztétikus gesztusok
stílusérzék
tartás-ellentartás tudatos alkalma.
alkatarányok
fizikai képességek, teherbírás
motiváció a szakmai fejlődésre
o kiválóan megfelelt

pontos, arányos
bátor, ötletgazdag
alkotó szintű
erős
szuggesztív
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
nagyon jó
kiemelkedő
o jól megfelelt

Néptánc
táncos alkat
ritmikai pontosság
ritmus- és akusztikai érzék
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arányos
kiemelkedő
kiemelkedő

techn.tudás/mozgáselemek alak.

pontos, arányos

testtudat
mozgássor/ etűd kompozíciója
szakmai ismeretek használata
együttműködés / csoporttudat
improvizáció
mozgásmemória
partnerkövető, segítő magatartás
stílusérzék
dinamikus és finom mozgások

kiemelkedő
bátor, ötletgazdag
alkotó szintű
erős
erős
kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő
erős

Szaktanár aláírása: …………………………
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
fejlesztést igényel
pontatlan, szétszórt
a lényeget
elnagyolt
alacsony szintű
megmutató
alkalmazói szintű
hullámzó
eredménytelen
hullámzó
gyenge
nem alakult ki
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
gyenge
nem megfelelő
megfelelő
gyenge
nem megfelelő
megfelelő
gyenge
nem megfelelő
megfelelő
alakul
nem megfelelő
jó
közepes
gyenge
erősen motivált
változó intenzitású
alacsony
o megfelelt

o gyengén felelt meg

o nem felelt meg*

Szaktanár aláírása: …………………………
kielégítő
formálódik
nem megfelelő
a lényeget
elnagyolt
alacsony szintű
megmutató
megbízható
esetleges
bizonytalan
alkalmazói szintű
hullámzó
eredménytelen
hullámzó
gyenge
nem alakult ki
jó
kizökkenthető
széteső
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
alakul
nem megfelelő
jó
közepes
gyenge
erősen motivált
változó intenzitású
alacsony
o megfelelt

o gyengén felelt meg

o nem felelt meg*

Szaktanár aláírása: …………………………
kielégítő
formálódik
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
a lényeget
elnagyolt
alacsony szintű
megmutató
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megbízható
esetleges
bizonytalan
alkalmazói szintű
hullámzó
eredménytelen
hullámzó
gyenge
nem alakult ki
hullámzó
kialakulóban van
nem alakult ki
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
megfelelő
hullámzó
nem megfelelő
hullámzó
kialakulóban van
nem alakult ki
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motiváció a szakmai fejlődésre
o kiválóan megfelelt
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kiemelkedő
kiemelkedő
nagyon jó
kiemelkedő

megfelelő
megfelelő
jó
erősen motivált

hullámzó
alakul
közepes
változó intenzitású

nem megfelelő
nem megfelelő
gyenge
alacsony

o jól megfelelt

o megfelelt

o gyengén felelt meg

o nem felelt meg*

„Táncmustra” (szakmai vizsga)
Táncműv. gyak. /Kortárs-modern tánc
kiváló
jó
megfelelő
gyenge
sikertelen
Klasszikus balett
kiváló
jó
megfelelő
gyenge
sikertelen
Emelés / Akrobatika
kiváló
jó
megfelelő
gyenge
sikertelen
Színpadi tánc
kiváló
jó
megfelelő
gyenge
sikertelen
Néptánc
kiváló
jó
megfelelő
gyenge
sikertelen
* Nem felelt meg: ha a tanuló nem teljesíti a megadott időpontra a kiadott feladatokat, nem tartja tiszteletben a társai munkáját, nem jut el
a koncentrált munkára való képességig, nem felel meg a szakmai kerettantervi követelményeknek.
Dicséret: ………………………………………………. Figyelmeztetés: ………………………………………….............

NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
54 212 03 GYAKORLATOS SZÍNÉSZ képzés SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ szakmairány szakmai gyakorlati tárgyainak szöveges értékelése
……..……...…….……………… 9., 10., 11., 12./B osztályos tanuló, ..…./..….tanév 1., 2. félév
Színészmesterség

Szaktanár aláírása:

Játékkedv

aktív, szívesen
dolgozik

kiegyensúlyozott

Fantázia/kreativitás

színes, eredeti

ötletes

erős

hullámzó

tökéletes

Pontosság/koncentráció
Színpadi jelenlét/karaktertartás

Együttműködés/csoporttudat
Feladatmegértés/instruálhatóság

o kiválóan megfelelt

biztatást igényel

passzív

nehezen
vonatkoztat el
kialakulóban van

nem képes
elvonatkoztatni
nem alakult ki

jó

nehezen
irányítható

ellenálló

kiemelkedő

megfelelő

fejlesztést igényel

pontatlan, szétszórt

magabiztos

keresgélő

kizökkenthető

széteső

o jól megfelelt

o megfelelt

o gyengén felelt
meg

o nem felelt meg*

Vers- és prózamondás / Beszédtechnika
Beszédállapot

tiszta, kifejező

Szövegértelmezés

önálló

Feladatmegértés/instruálhatóság
Pontosság/koncentráció

tökéletes
kiemelkedő

Memoriter
o kiválóan megfelelt

Szaktanár aláírása:
kisebb
fejlesztendő
pontatlanságok
segítséggel
nehézséget okoz
helyesen
nehezen
jó
irányítható
megfelelő
fejlesztést igényel

javításra szorul
sikertelen
ellenálló
pontatlan, szétszórt

hibátlan

apróbb hibák

pontatlan

hiányos

o jól megfelelt

o megfelelt

o gyengén felelt
meg

o nem felelt meg*

Ének- és hangképzés

Szaktanár aláírása:

Ritmikai pontosság
Intonáció
Kreativitás
Pontosság/koncentráció
Együttműködés / csoporttudat
o kiválóan megfelelt

kiemelkedő

megfelelő

hullámzó

nem megfelelő

biztos

kialakulóban van

esetleges

bizonytalan

eredeti
kiemelkedő

ötletes
megfelelő

fejlesztendő
fejlesztést igényel

nem megfelelő
pontatlan, szétszórt

erős

hullámzó

gyenge

nem alakult ki

o jól megfelelt

o megfelelt

o gyengén felelt
meg

o nem felelt meg*

elnagyolt

alacsony szintű

esetleges

bizonytalan

hullámzó

eredménytelen

Színpadi mozgás
Techn.tudás/mozgáselemek alak.

pontos, arányos

Mozgássor/ etűd kompozíciója

bátor, ötletgazdag

Szakmai ismeretek használata

alkotó szintű
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Együttműködés / csoporttudat

erős

hullámzó

gyenge

nem alakult ki

Koncentráció / színpadi jelenlét

szuggesztív

jó

kizökkenthető

komolytalan

o jól megfelelt

o megfelelt

o gyengén felelt
meg

o nem felelt meg*

o kiválóan megfelelt
„Drámamustra” (szakmai vizsga)
Színészmesterség

kiváló

jó

megfelelő

gyenge

sikertelen

Vers- és prózamondás / Beszédtechnika

kiváló

jó

megfelelő

gyenge

sikertelen

Ének- és hangképzés

kiváló

jó

megfelelő

gyenge

sikertelen

Színpadi mozgás

kiváló

jó

megfelelő

gyenge

sikertelen

* Nem felelt meg: akinek hiányos a felszerelése, nem teljesíti a megadott időpontra a kiadott feladatokat, nem tartja
tiszteletben a többiek munkáját, nem jut el a koncentrált munkára való képességig.
Dicséret: ……………………………………………….

Figyelmeztetés: ………………………………………….............
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AZ ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI, NÉHÁNY SZEMPONT KIFEJTÉSE ÉS RÖVID ÉRTELMEZÉSE
Játékkedv
A tanuló könnyen, gyorsan találja meg helyét az adott szituációban; lelkesen vesz részt a
játékokban és a színpadi produkciókban; nyitott az újdonságokra.
Együttműködés a társakkal, csoporttudat
Érzékeli a társak játékát, elfogadja és építkezni tud belőle, nyitott a társak értékeire, a
feladatokat a társaival való állandó és intenzív kooperációban végzi, igyekszik élni a közösség
erejében rejlő lehetőségekkel.
Fantázia, kreativitás
A közös munkát egyéni színekkel gazdagítja; képes különleges, izgalmas gondolatokat,
érzéseket megmutatni.
Pontosság, koncentráció
A tréningekre és a bemutatókra pontosan és felkészülten érkezik, a munkában nagy
odafigyeléssel vesz részt, a feladatokat precízen hajtja végre.
Feladatmegértés
A tanári instrukciókat megfelelően értelmezi; érti és betartja a foglalkozások rendjét ill. a
játékszabályokat; elsajátítja a különböző munkaformákat.
Színpadi jelenlét, karaktertartás
Könnyen lép szerepbe, képes a helyzet és a karakter folyamatos tartására testben és
hangban, előadásmódja hiteles, képes a megfelelő hangulat létrehozására,
kapcsolatteremtésre.
Mozgáselemek alakítása, mozgáskompozíció
Mozgása magabiztos és céltudatos, a mozgáselemeket jól megfigyelve, elmélyülten alakítja,
mozgássorai és etűdjei bátrak, lényegre törőek és arányosak; kompozíciója ötletgazdag.
Ritmikai pontosság, intonációs tisztaság
Saját képességeihez mérten értékelhető a ritmikai pontossága és az intonációs tisztasága,
illetve a közös munka során bekövetkezett fejlődés; képes precíz ritmikával szóló helyzetben
vagy csoportban az adott ritmusgyakorlat vagy dallam bemutatására.
Beszédállapot, szövegértelmezés, memoriter
Képes a légzés, a hang és az artikuláció kifejező alkalmazására, megtalálja a helyes
beszédritmust, a fő- és mellékhangsúlyokat, felismeri a szóképeket, képes a szöveg értelmi
árnyalatainak és a magyar nyelv értelmező dallamának érzékeltetésére; a memoritereket
időben elsajátítja, pontos szövegtudására lehet építeni a foglalkozáson.
A mustrafeladat megoldása
Felkészülten és koncentráltan vesz részt a csoportos és az egyéni bemutatókon. A színpadi
beszéd, a vers- és prózamondás, a színpadi mozgás, tánc, ill. a vokális (esetleg
instrumentális) zene színpadi megnyilvánulásainak alapvető szabályait ismeri, és egyéni vagy
csoportos munkában alkalmazza. Az improvizációban hamar feltalálja magát, szívesen vállal
kockázatot, a szituáció megoldásában kezdeményező; a közös színpadi produkcióban
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precízen helytáll, részfeladatát a produkció egészének szolgálatába állítva maradéktalanul
teljesíti.

9. A MAGATARTÁS ÉS A SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI, A JUTALMAZÁS ÉS A
FIGYELMEZTETÉS FORMÁI

A tanulók magatartásának értékelésénél a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2)
minősítéseket használjuk. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök
javaslata alapján a nevelőtestület állapítja meg.
Példás (5) az a tanuló, aki a házirendet betartja, a tanórán és a tanórán kívül
példamutatóan, rendesen viselkedik, kötelességtudó, feladatait teljesíti, tisztelettudó,
társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen
viselkedik. Az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, óvja és védi az iskola
felszerelését, a környezetet, nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása.
Jó (4) az a tanuló, aki a házirendet betartja, tanórán vagy a tanórán kívüli
foglalkozásokon rendesen viselkedik, feladatait a tőle elvárható módon teljesíti. Feladatokat
önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti. Az osztály- vagy az iskolaközösség
munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt, nincs írásbeli intője vagy megrovása.
Változó (3) az a tanuló, aki az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja
be, a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, feladatait nem
minden esetben teljesíti. Előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan,
durva, a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, igazolatlanul mulasztott,
osztályfőnöki intője van.
Rossz (2) az a tanuló, aki a házirend előírásait sorozatosan megsérti, feladatait
egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, társaival, a
felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik. Viselkedése romboló
hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, több alkalommal igazolatlanul mulaszt,
több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése.
A tanulók szorgalmának értékelésénél a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2)
minősítéseket használjuk. A tanulók szorgalmát a félév és a tanítási év végén a szaktanárok
és az IDB véleményét figyelembe véve az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület minősíti.
Példás (5) az a tanuló, aki képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi
teljesítményt nyújt, tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, a
tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi. Munkavégzése
pontos, megbízható, a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz,
taneszközei rendezettek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.
Jó (4) az a tanuló, aki képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi
teljesítményt nyújt, rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, a tanórákon többnyire aktív.
Többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem
vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, taneszközei rendezettek.
Változó (3) az a tanuló, akinek tanulmányi eredménye elmarad képességeitől,
tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti.
Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is
lerontja, önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik.
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Hanyag (2) az a tanuló, aki képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése
érdekében, az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, tanulmányi
munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. Feladatait többnyire nem végzi el, felszerelése
hiányos, taneszközei rendetlenek, a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem
fogadja el, félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a
felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése)
szükséges.
Azt a tanulót, aki képességihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy
folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében
közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.
versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más
módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban
részesítheti. Az iskolai jutalmazás formái: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret,
igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret.
Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a
házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó
hírnevének, figyelmeztetésben lehet részesíteni. Az iskolai figyelmeztetés fokozatai:
szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki intő, osztályfőnöki megrovás, igazgatói intő,
igazgatói megrovás, tantestületi intő, tantestületi megrovás. Ha a tanuló a kötelességeit
súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi bizottság összehívását minden
esetben megelőzi egy előzetes egyeztető eljárás, amelyen a konfliktuskezelés ismert
technikáit használjuk.

10.

A CSOPORTBONTÁS ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI

A csoportbontások szervezésének fő szempontjai a tanulók fejlődését biztosító
szakmaiság érvényesülése, illetve a logikus felépítésű és szakmailag hatékony
órarendszerkezet kialakítása. Azokban az esetekben, ahol a szakmai tudásszint határozza
meg a csoportba tartozást, a szaktanár kezdeményezésére tanévfolyamán bármikor
lehetséges a csoportváltás. A csoportváltás szaktanári egyetértés esetén tanulói
kezdeményezésre is létrejöhet.
Iskolánkban a következő tantárgyakat tanítjuk csoportbontásban:










Angol nyelv – szintfelmérést követően haladó és középhaladó csoportok
Matematika – az órarendi bifurkációnak megfelelően
Informatika – az órarendi bifurkációnak megfelelően
Ön- és társismeret (9.) – az órarendi bifurkációnak megfelelően
Dráma és tánc (Táncos 9.) – az órarendi bifurkációnak megfelelően
Testnevelés – nemek szerint
Választható fakultációk (11-12.) – évfolyamszinten jelentkezés szerint
Szakmai gyakorlati foglalkozások a táncművészeti osztályokban
– szakmai szintek, illetve a konkrét szakmai célok szerint változóan
Szakmai gyakorlati foglalkozások a színházművészeti osztályokban
– szakmai szintek, illetve a konkrét szakmai célok szerint változóan
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A BUDAPESTEN ÉS KÖRNYÉKÉN ÉLŐ NEMZETISÉGEK KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSE

A Budapesten és környékén élő nemzetiségek kultúráját a tanórai foglalkozások
keretében és a tanórán kívüli programokon ismerik meg tanulóink. A magyar nyelv és
irodalom, a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, az ének-zene, a néptánc, a
tánc- és színháztörténet szakmai elméleti tárgyak tanmenetébe beépítve tanórai keretekben
oktatjuk a nemzetiségek történetét és kultúrájuk jellemzővonásait.
A tanórán kívüli programok szervezéséhez felvesszük a kapcsolatot a különböző
nemzetiségi szövetségekkel és művelődési intézményekkel. A programok szervezése a
szaktanárok, az osztályfőnökök és a pedagógiai asszisztensek feladati közé tartozik.

12.

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSI MÓDJAI

A terhelhetőség, az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális
képességek mérésére iskolánkban a Hungarofit – „MINI HUNGAROFIT módszerét
alkalmazzuk. A különösebb előképzettséget, anyagi és időráfordítást nem igénylő motorikus
próbarendszer megfelel a tudományosság kritériumainak (valódiság, megbízhatóság,
objektivitás), segítségével mérjük és értékeljük tanévenként két alkalommal (ősszel és
tavasszal) a kardio-respiratorikus állóképességet cooper teszttel (2000m futás időre) és
azoknak az izomcsoportoknak az erejét, erő-állóképességét, amelyeket a mindennapi
tevékenységünk során a leggyakrabban használunk:




a dinamikus láberőt helyből távolugrással,
a vállövi és a karizmok erő-állóképességét mellső fekvőtámaszban végzett
karhajlítások, nyújtások számával,
a törzsizomzat erő-állóképességét hanyattfekvésből felülésekkel (hasizom), valamint
hason fekvésből törzsemelésekkel (hátizom) mérjük.

Az egyes próbákban elért teljesítmény változása nyomon követhető az elért
teljesítmény az elért pontértékek alapján. A felmérések gyakorlati haszna:
A kifejlesztett mérési és értékelési útmutató alapján az elvégzett vizsgálatok lehetővé
teszik az egyén, a közösség egészségközpontú fizikai állapotának számszerűen is kifejezhető
megbecslését, a mért adatok egészséggel összefüggő értelmezését, elemzését. Lehetőséget
ad az egyénre szabott optimális edzésintenzitás szakszerű megváltoztatásához. Biztosítja a
pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést. Felfedi az egészség, a terhelhetőség
szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges
hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok mielőbbi tudatos felszámolását. Objektíven és
megbízhatóan tükrözi a program hatására bekövetkező változásokat. A rendszeres időszakos
ellenőrzés, folyamatos visszacsatolást jelent a hibák kiküszöböléséhez.
Az egyén fizikai állapotában bekövetkezett változás nagymértékben fejleszti az
akaratot, a fegyelmet, az önfegyelmet, az önismeretet, az önbecsülést. A fittségi vizsgálat
során az edző egészség- és testkulturális alapismereteket ad át, az ismeretek elsajátítása a
rendszeres, tudatos testedzésre mozgósít, így nagymértékben hozzájárul, hogy a tanulók
mind nagyobb hányada felismerje, megtapasztalja, hogy rendszeres fizikai aktivitásra szánt
idő és anyagi ráfordítás többszörösen megtérül, ha az egészség, a cselekvőképesség és a jó
közérzet egész életünk folyamán megmarad.
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A tanév elején tanulóinkat tájékoztatjuk a felmérések időpontjairól, a felmérések
módszeréről és értékelési rendszeréről. Minden tanuló kézhez kapja „az általános fizikai
teherbíró képesség minősítésének” táblázatát, mely tartalmazza az elért teljesítmények
összesített pontszámainak minősítő kategóriáit. A táblázat segítségével nyomon követhetik a
pillanatnyi fizikai állapotukban történt változásokat.
Minden tanév második felmérésekor (tavasszal) a kiemelkedő változásokat, a tanuló
önmagához viszonyított fejlődését érdemjeggyel is értékeljük. A vizsgálati eredményeket,
minősítéseket, adatokat számítógépen és nyomtatott formában évről évre megőrizzük.

13.

AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEI

Az iskola egészségnevelésének és környezeti nevelésének elveit és konkrét
tevékenységformáit az iskolai Egészségnevelési program, illetve az iskolai Környezeti
nevelési program tartalmazza.

14.

A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK

Az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően tartózkodunk minden olyan
magatartástól, verbális és fizikai megnyilvánulástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján
egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett
hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést
eredményez. Alapvető elvárás az iskolai élet minden szereplőjével szemben, hogy nem
sérthetik meg mások egyenlő emberi méltóságát.
Iskolánk nevelőtestülete az oktatás-nevelés során megelőzi és megakadályozza a
tanulók hátrányos megkülönböztetését, amely kiterjed a felvételre, és az iskolai
osztálybeosztásokra, a humán erőforrásokhoz és eszközökhöz történő hozzáférésre, a
szabadidős tevékenységben és fejlesztő, illetve tehetséggondozási tevékenységben történő
részvételre, a tanulók bárminemű diszkriminációjára. Az oktatás-nevelés során tiszteletben
tartjuk a tanulók emberi értékeit, egyediségét. Mindehhez törekszünk a megfelelő
intézményi légkör kialakítására, az alapvető értékek megőrzésére, a partnerség elvének
érvényesítésére.
Az eleve hátrányos helyzetben levő személyek formálisan egyenlőként való kezelése
ugyanakkor a hátrányos helyzet konzerválásával járhat. Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben
levő személyek ezt a hátrányukat leküzdhessék, nem elegendő azonos jogok biztosítása,
hanem olyan pozitív intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a hátrányok
csökkentését, illetve megszüntetését.
Iskolánk alapító okiratában rögzítve fogadja a különböző tanulási nehézségekkel
küzdő tanulókat. A hátrányos helyzetet ellensúlyozó egyéni fejlesztő és tehetséggondozó
foglalkozások tartásával növelni kívánjuk az érintett tanulók a felnőtt társadalomba történő
integrálódásának esélyeit.
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AZ OTTHONI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI

Az otthoni felkészüléshez adott írásbeli és szóbeli feladatok szerepe igen jelentős,
hiszen a tanuláshoz, az elsajátításhoz járulnak hozzá jelentős mértékben, és erősítik a
személyes felelősség kialakulását. Alapelv, hogy a tanulók életkori sajátosságainak
figyelembevételével alkalmazzuk a mennyiség és a minőség szempontjait.
Eredményességére csak akkor számíthatunk, ha a tanulókat nem terheljük aránytalanul, ha
összehangolt munkát végzünk, és ha lehetőség szerint figyelembe vesszük a tanulók eltérő
képességeit, eltérő szocializáltságukat.
Az elkészítendő írásbelik követhető rendszerességgel jelentkeznek a tanulási/tanítási
folyamatban, mivel szerepük a begyakoroltatás, a bevésés, a készségfejlesztés terén igen
jelentős. Általában összefüggnek a nagyobb iskolai írásbeli beszámolókkal, mintegy
előkészítve azokat. A rendszeresség másik eleme az otthoni feladatok ellenőrzése, amely
elengedhetetlen feladat, és nemcsak az elkészítés tényére, hanem a tartalmára is kiterjed. Az
otthoni írásbeli feladatok minősítésének szerepe változó, azaz feladatfüggő. Mivel a
minősítés motivációs tényező is lehet, ezért a célok között megjelenik a sikerélményhez
juttatás is.
A tananyaghoz kapcsolódó, de a tanórán kívüli írásbeli feladatokról (pl.
múzeum/intézménylátogatás) a tanár írásban tájékoztatja a szülőket. Az ilyen jellegű
feladatok minősítése is alkalmas a differenciálásra, melynek elveit a munkaközösségeken
belül közösen állapítják meg.
Az otthoni írásbeli feladatok számát és mennyiségét limitáljuk és összehangoljuk. A
hétvégére vagy az évközi szünetekre adott írásbelik a gyakorlás, a javítás, a pótlás
lehetőségét nyújtják a tanulóknak. Ezekre az időszakokra többlet házi feladatot soha nem
adunk, csak annyit, mint egyik óráról a másikra. Írásbeli házi feladatot magyarból,
matematikából és idegen nyelvből kapnak rendszeresen a diákok.
Az irodalom házi dolgozatok száma korlátozott, lehetőség szerint havonta egy
alkalommal kerül rá sor. A kétoldalnyi terjedelem a javasolt mennyiség. Egyéb alkalommal
rövidebb szövegértési feladatok szerepelnek az írásbelikben. A matematika házi feladatok
esetében a példák mennyisége ugyancsak limitált. A kijelölésnél törekvésünk, hogy annak
elkészítése az átlagos képességű tanulóknál ne haladja meg alkalmanként az 50-60 percet. A
témazárók előtt legalább 2 héttel megfelelő számú és változatos minőségű feladatot jelölünk
ki, amely lista tartalmazza a témazáró dolgozat feladatait is. Az idegen nyelvből adott házi
feladatok változatosak, a középfokú érettségi kimenet elvárásainak megfelelőek. Ha
szövegalkotás a feladat (levél, fogalmazás) akkor a terjedelem általában nem haladja meg az
egy oldalt.
Bármely tantárgy esetében igaz, ha gyűjtőmunkáról vagy hosszabb, átfogóbb jellegű
feladatról van szó, akkor erre hosszabb idő áll a tanulók rendelkezésére, általában két hét.
Az otthoni szóbeli feladatok megoldásához egyértelmű, pontos instrukciókat kapnak
a tanulók. A szaktanárok világos útmutatást adnak arra vonatkozóan, hogy mit és miből kell
tanulniuk, gyakorolniuk a tanulóknak. A tanuláshoz szükséges alap- és segédeszközök a
rendelkezésükre állnak; ha ezektől eltérő feladatot kapnak, akkor ez differenciálás alapjául
szolgáló, esetleg javítási lehetőséget nyújtó feladat. A szóbeli számonkérés rendszeressé
válása elősegíti a hatékonyabb tanulást. Részben ösztönző jellegű, másrészt lehetőséget ad a
készségek, képességek fejlesztésére, a tanulók biztonságérzetének növelésére.
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arányosabbá tudjuk tenni
követelmények figyelembe
koncentráció, a nevelés és
átgondolt kihasználása.
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hogy a követelmények színvonalának csökkenése nélkül
a tanulók terheit, ehhez elengedhetetlen a minimum
vétele, a tanári munka intenzívebbé válása, a tantárgyi
oktatás egységének megvalósítása, a nevelési lehetőségek
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C/ SZAKMAI PROGRAM
NEMES NAGY ÁGNES
MŰVÉSZETI
SZAKGIMNÁZIUM
9.A OSZTÁLY (01-ES KÓD)

9.B OSZTÁLY (02-ES KÓD)

4, ILL. 4+1+2 ÉVES
TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS

4, ILL. 4+1+1 ÉVES
SZÍNHÁZMŰVÉSZETI KÉPZÉS

AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS

AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS

KÖZÉPISKOLAI SZAKASZA
ÉS A SZAKKÉPZÉS
PÁRHUZAMOS OKTATÁS
KERETÉBEN ZAJLIK.

KÖZÉPISKOLAI SZAKASZA
ÉS A SZAKKÉPZÉS
PÁRHUZAMOS OKTATÁS
KERETÉBEN ZAJLIK.

A tánctagozatra a tánc szerelmeseit, a zenét és a
ritmust minden porcikájukban érző, fizikai
értelemben is alkalmas tanulókat várjuk. A
tánctagozaton szisztematikusan építjük fel a
tánctudás alapjait, hogy a biztos technikai tudás
birtokában szakosodhassanak a tanulók a
különböző táncműfajokra, különös tekintettel a
fizikai színházhoz közelítő kortárs színpadi táncra.

A színházi tagozatra azokat a tanulókat várjuk,
akiket vonz a színház világa. A vers szerelmeseit,
a szépen beszélőket, a sokat olvasókat, a
rendszeresen színházba járókat. Azokat, akik
vágyat
éreznek
magukban
élményeik
megjelenítésére.
Várjuk
a
legügyesebb
gyerekszínjátszókat, hogy középiskolásként is
elmélyülhessenek a színház varázslatos világában.

A tanórai tevékenység mellett élményszerű
keretekben, pl. tánctáborban, fesztiválokon,
külföldi vendégjátékon, határon túli magyar
testvériskolai kapcsolatokkal gyarapítjuk a diákok
tudását, fejlesztjük képességeiket, tehetségüket.
Tánctagozatos tanulóink az érettségit követően a
szakirányú felsőoktatásban, illetve a Táncos II.
OKJ-s szakképzésen és a Táncos I. szakképesítés
ráépülésen az iskola falain belül folytathatják
tanulmányaikat.

A tanórai tevékenység mellett élményszerű
keretekben, pl. drámatáborban, fesztiválokon,
külföldi vendégjátékon, az iskolai média
működtetésével gyarapítjuk a diákok tudását,
fejlesztjük képességeiket, tehetségüket. Tanulóink
az
érettségit
követően
a
színművészeti
egyetemeken és a Gyakorlatos színész OKJ-s
szakképzésen, ill. a Színész szakképesítés
ráépülésen az iskola falain belül folytathatják
tanulmányaikat.

Az osztály tanulói az első szakma mellett
fakultatív
módon
„ELŐADÓ-MŰVÉSZETI
PROGRAMÉS
PROJEKTSZERVEZŐ”
mellékszakképesítést is szerezhetnek.

Az osztály tanulói az első szakma mellett
fakultatív
módon
„ELŐADÓ-MŰVÉSZETI
PROGRAMÉS
PROJEKTSZERVEZŐ”
mellékszakképesítést is szerezhetnek.

1, ILL. 2 ÉVES
„TÁNCOS II” SZAKKÉPZÉS
„SZÍNHÁZI TÁNCOS” SZAKMAIRÁNY
OKJ: 54 212 09

1, ILL. 2 ÉVES
„GYAKORLATOS SZÍNÉSZ” SZAKKÉPZÉS
„SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ” SZAKMAIRÁNY
OKJ: 54 212 03

SZAKMAI ANGOL SPECIALIZÁCIÓ

DRÁMAJÁTÉK VEZETÉS, ANIMÁCIÓ ÉS

LEHETŐSÉGÉVEL

SZAKMAI ANGOL SPECIALIZÁCIÓ

„TÁNCOS I”

„SZÍNÉSZ”
SZAKKÉPESÍTÉS RÁÉPÜLÉS

SZAKKÉPESÍTÉS RÁÉPÜLÉS

OKJ: 55 212 08

66.

OKJ 55 212 01

NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018.

1. A TÁNCMŰVÉSZETI („TÁNCOS II.”) SZAKGIMNÁZIUMI
A/ OSZTÁLY SZAKMAI TANTERVE
Szakképzési kerettanterv a szakgimnáziumok 9-13. évfolyama számára
A szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet szakképzési kerettanterveket
tartalmazó 3. melléklete, illetve a helyi tantervben szabályozott specialitások (Ön- és társismeret,
Dráma és tánc, Pszichológia) figyelembe vételével, a szabad felhasználású órakeretet minden
esetben az elmélyültebb elsajátítás érdekében az óraszámok megemelésére fordítva:
„TÁNCOS II. ” szakgimnáziumi szakképzés „SZÍNHÁZI TÁNCOS” szakmairány OKJ: 54 212 09 (Előadóművészeti ágazat), 4+1 éves táncművészeti szakképzés párhuzamos oktatás keretében

TÁNCMŰVÉSZETI („TÁNCOS II”) SZAKGIMNÁZIUMI A/ OSZTÁLY (4+1)
AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS KÖZÉPISKOLAI SZAKASZA ÉS A SZAKKÉPZÉS
PÁRHUZAMOS OKTATÁS KERETÉBEN ZAJLIK.
9.
Évfolyam szintű fakultáció:
előadó-művészeti mellék-szakképesítés
KÖZISMERETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN
Bevezetés a tánctörténetbe
Tánctörténet - műelemzés
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.
Néptánc elmélet
Szakmai angol
Zeneismeret
Dráma és tánc
Ön- és társismeret
Pszichológia
Színészmesterség gyakorlati prezentációval
Balett elmélet gyakorlati prezentációval
Klasszikus balett alapjai
Klasszikus balett gyakorlat
Kortárs-modern tánc gyakorlat
Emelés gyakorlat
Színpadi tánc gyakorlat
Néptánc gyakorlat
Előadó-művészeti gyakorlat
ÖSSZEFÜGGŐ MŰV. SZAKMAI GYAK. (SZKT 160)
SZAKMAI ELMÉLET ÉS GYAKORLAT ÖSSZESEN

20 (29)
2

1
1/1
1/1

11.

12.

2/2/2/2

2/2/2/2

20 (29)
2

20 (33)
2

20 (33)
2

1

1

2/2
2/2

1
1
2/2
3/3
3/3
2/2
2/2
1/1
2/2

(40)
20 (37)

(60)
20 (35)

1/1
2/2
3/3
3/3
2/2

67.

10.

1
1/1
3/3
3/3
2/2
2/2
1/1
2/2
2/2
(60)
20 (36)

5/13

1
1,5
2
0,5
1
2

4/4
5/5
2/2
2/2
2/2
2/2
1/1

1/1/1
4/4/4
6/6/6
3/3/3
2/2/2
3/3/3
2/2/2
6/6/6

20 (38)

35(89)
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2. SZÍNHÁZMŰVÉSZETI („GYAKORLATOS SZÍNÉSZ”) SZAKGIMNÁZIUMI
B/ OSZTÁLY SZAKMAI TANTERVE
Szakképzési kerettanterv a szakgimnáziumok 9-13. évfolyama számára
A szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet szakképzési kerettanterveket
tartalmazó 3. melléklete, illetve a helyi tantervben szabályozott specialitások (ön- és társismeret,
pszichológia) figyelembe vételével, a szabad felhasználású órakeretet minden esetben az
elmélyültebb elsajátítás érdekében az óraszámok megemelésére fordítva:
„GYAKORLATOS SZÍNÉSZ” szakgimnáziumi szakképzés „SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ” szakmairány (Előadóművészeti ágazat), OKJ: 54 212 03, 4+1 éves színházművészeti szakképzés párhuzamos oktatás
keretében

SZÍNHÁZMŰVÉSZETI („GYAKORLATOS SZÍNÉSZ”) SZAKGIMNÁZIUMI B/ OSZTÁLY (4+1; 4+2)
AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS KÖZÉPISKOLAI SZAKASZA ÉS A SZAKKÉPZÉS
PÁRHUZAMOS OKTATÁS KERETÉBEN ZAJLIK.
9.
Évfolyam szintű fakultáció:
előadó-művészeti mellék-szakképesítés
KÖZISMERETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN
Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken
Színház-, film-, drámaelmélet és történet
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.
Szakmai angol (angol nyelvű színjátszás)
Zeneismeret
Ön- és társismeret
Pszichológia
Színészmesterség gyakorlata
Vers- és prózamondás gyakorlata
Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlat
Ének- és hangképzés egyéni gyakorlata
Színpadi mozgás gyakorlata
Dráma és animációs tréning
ÖSSZEFÜGGŐ MŰV. SZAKMAI GYAKORLAT (SZKT 320)
SZAKMAI ELMÉLET ÉS GYAKORLAT ÖSSZESEN
TANULÓI ÓRA, ILL. FELHASZNÁLT ÓRAKERET ÖSSZ.

10.

11.

12.

2/2/2/2

2/2/2/2

23 (35)

23 (35)

23 (39)

23 (38)

1
2

4

4

3

5/13
2/14

7
2
1

1/13

1
8

4/4/4
2
1/1
3/3
2/2
2/2

1
4/4
2/2
2/2

3/3
3/3
2/2

3/3
3/3
2/2

10/10/10

8/8/8

3/3/3
3/3/3

4/4/4
2/2/2

2/2/2

2/2/2

2/2/2

3/3/3

3/3/3/3

2/2/2/2/2/
2

2/2

2/2

3/3

3/3

3/3/3
3/3/3

(80)
17 (31)
40 (66)

(120)
17 (31)
40 (66)

(120)
17 (32)
40 (71)

17 (34)
40 (72)

35 (85)
35 (85)

68.

4/4/4
2/2/2
(160)
35 (87)
35 (87)
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3. A „TÁNCOS I.” SZAKKÉPESÍTÉS RÁÉPÜLÉS OKJ 55 212 08
SZAKMAI TANTERVE

Szakképzési kerettanterv a szakképzés ráépülések számára
A szakmai tanterv a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 4.
melléklete, illetve a helyi tantervben szabályozott specialitások figyelembe vételével, a szabad
felhasználású órakeretet minden esetben az elmélyültebb elsajátítás érdekében az óraszámok
megemelésére fordítva készült. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre
meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. A
tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig
ajánlás.
A SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULOKHOZ RENDELT TANTÁRGYAK HETI ÓRASZÁMA
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

Klasszikus balett
Kortárs-, modern tánctechn-k
11879-16 Színházi táncos I. Színpadi tánc
emelt szinten
Előadó művészeti gyakorlat
Tánctörténet műelemzés
Zenei ismeretek
Szabad sáv
Elméleti heti óraszám
Gyakorlati heti óraszám
Összesen

Elméleti heti
óraszám

Gyakorlati heti
óraszám

0
0
0
2
4
3
0
9

6
6
5
5
0
0
4
26
35

4. A „SZÍNÉSZ” SZAKKÉPESÍTÉS RÁÉPÜLÉS OKJ 55 212 01
SZAKMAI TANTERVE

Szakképzési kerettanterv a szakképzés ráépülések számára
A szakmai tanterv a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 4.
melléklete, illetve a helyi tantervben szabályozott specialitások figyelembe vételével, a szabad
felhasználású órakeretet minden esetben az elmélyültebb elsajátítás érdekében az óraszámok
megemelésére fordítva készült. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre
meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. A
tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig
ajánlás.
A SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULOKHOZ RENDELT TANTÁRGYAK HETI ÓRASZÁMA
Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

Összesen
Összesen
Színjátszás gyakorlata
10617-12 Színészi alakítás Színészi beszéd gyakorlata
Színészi beszédtech. csop. és egy. gy.
69.

Elméleti heti
óraszám
7

Gyakorlati
heti óraszám
28
35
12
3
2
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Énekes színjátszás gyakorlata
Színpadi tánc és akrobatika gy.
Színjátszás elm. és eszt. ism-ei
Drámajáték vezetési ismeretek
Dráma- és animációs tréning gy.

5
4
6
1
2

5. A TANULÓK ELŐZETES SZAKIRÁNYÚ SZAKMAI KÉPESÍTÉSE ÉS SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPESÍTÉSE
BESZÁMÍTHATÓSÁGA

A szakmai érettségi vizsgát követően – amennyiben a szakmai követelményeket megfelelt
szinten teljesíti – a tanuló folytathatja tanulmányait iskolánkban a 13. szakképzési évfolyamon,
amely felkészít a komplex szakmai vizsgára, a „Táncos II.” és „Gyakorlatos színész”
szakképesítésre. Az érettségi utáni szakképző évfolyamra továbbhaladás szakmai feltételeit a
négy év folyamán elsajátított képességek, a szerzett minősítések, illetve egy alkalmi szakmai
bizottság véleményezése határozzák meg. Tanulóink a 9-12. évfolyamokon elsajátítják a 13.
évfolyam tananyagát, így a 13. évfolyamon a képzés a 14. évfolyam tantervi követelményei
szerint zajlik és OKJ-s komplex szakmai vizsgával zárul.
Máshol érettségizett és hasonló szakmai végzettségű („Táncos II.” és „Gyakorlatos
színész”) tanulók egy szakmai meghallgatás után kapcsolódhatnak be a képzésbe a 13.
évfolyamon, amennyiben megfelelnek a kerettantervi követelménynek.
Ha az előzetes tanulmányok során a szakképzettség követelményeinek csak egy részét
sajátította el a tanuló (pl. drámatagozat), ezek beszámítását írásban kérheti, és a beszámítás
mértékéről és módjáról a konkrét eset mérlegelése után az intézményvezető dönt, mely
döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt. Máshol érettségizett, de előzetes szakmai végzettséggel
nem rendelkező tanulók csak abban az esetben csatlakozhatnak a képzésbe, ha az OKJ-s 13.
évfolyam szakmai követelményeiből osztályozó vizsgát tesznek.
A „Gyakorlatos színész”, illetve a „Táncos II.” szakképzésre épülő „Színész”, illetve „Táncos
I.” OKJ-s szakképesítés ráépülés képzéseken – amennyiben a szakmai követelményeket megfelelt
szinten teljesítik – tanulóink automatikusan folytathatják tanulmányaikat iskolánkban.
Bármely más intézményben megszerzett „Gyakorlatos színész”, illetve „Táncos II.”
végzettség esetén egy szakmai meghallgatás után kapcsolódhatnak be a szakképesítés ráépülés
képzésekbe a tanulók, amennyiben megfelelnek a kerettantervi követelménynek.

6. A SZAKMAI GYAKORLATOK TELJESÍTÉSE
A kerettantervi szabályozásnak megfelelően a tanulók tanév közben, valamint a szorgalmi
időn kívül a szakmai kerettantervben előírt összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt. A
tanév sikeres elvégzésének feltétele a gyakorlat teljesítése. Az egyenletes terhelés érdekében
iskolánk eltér a kerettantervi ajánlástól (Táncos: 10. évf. 120, 11. évf. 40, összesen 160 óra;
Gyakorlatos színész: 10. évf. 160, 11. évf. 160, összesen 320 óra). A tanulók a következő módon
teljesítik a kötelező összefüggő szakmai gyakorlatukat:
Évfolyam/ Képzés
5 éves Táncos szakképzés
5 éves Gyakorlatos színész szakképzés
2 éves Gyakorlatos színész szakképzés

9.

10.

11.

12.

13.

40 óra
80 óra
-

60 óra
120 óra
-

60 óra
120 óra
-

-

160 óra
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Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati órák
20%-át, illetve ha a szorgalmi időn kívüli összefüggő szakmai gyakorlaton meghaladja az igazolt és
igazolatlan mulasztása a kötelező órák 20%-át, a tanuló nem teljesítette a tanév követelményeit.
Az összefüggő gyakorlaton az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a kötelező óraszám 5%át. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. Ha a tanuló mulasztása meghaladja ugyan a
20%-ot, de nincs igazolatlan mulasztása és a gyakorlaton nyújtott teljesítménye és szorgalma
megfelelő, szülője (illetve saját) írásbeli kérelmére engedélyezhető a mulasztás pótlása a
következő tanévben. Az engedélyt az intézményvezető adja.
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A NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK FENNTARTÓRA HÁRULÓ TÖBBLETKÖTELEZETTSÉGEI
A többletkötelezettség
tartalma

Párhuzamos
művészeti
oktatás

Honismereti projektnapok, tanulmányi
kirándulások
Határon túli magyar
kapcsolatok, testvériskolai megállapodás
Színházi és
táncelőadások
létrehozása
Tánc- és
színházművészeti
fesztiválokon részvétel
Szakmai tanulmányi
versenyeken részvétel
(nevezési-részvételi díj,
útiköltség)

A többletkötelezettség
rövid indoklása

Nkt. és Szakmai kerettanterv
művészeti
szakképzés

A többletkötelezettségből adódó
fenntartóra háruló várható összes
költség egy tanévben
35/58 óra helyett 40/72/99 óra
(De 6 évről 5 évre csökken a
képzés ideje!)
Személyi: Kb. 3,5 álláshely,
kb. 12.600.000.- Ft
Tárgyi: 1. kör: 2.000.000.- Ft
2.kör: 50-100.000.000.-Ft
(pályázat)

A megvalósításhoz
szükséges személyi
feltételek

A megvalósításhoz szükséges
tárgyi feltételek

3 álláshely
művésztanár,
1 álláshely színházi
referens,
1 álláshely műszaki
vezető

1. körben 1-2 év alatt
2 táncterem, 2 színházi
próbaterem kialakítása
(balett tükör, szőnyeg, rúd,
zongora, hang- és
fénytechnika, festés)
2. körben: színház-terem
kialakítása a padláson.

A PP
oldalszám

9.,
42-47.,
73-80.

15-16.,
19-20.,
48.
19-20.,
31-32.,
48.
36-39.,
42-47.,
65-66.,

Hon- és népismeret, hazafias
nevelés, közösségépítés

2.000.- Ft/fő=600.000.- Ft

-

-

Hon- és népismeret, hazafias
nevelés, közösségépítés,
erkölcsi nevelés

200.000.- Ft/2 alkalom=
összesen 400.000.- Ft

-

-

Szakmai gyakorlati tantervi
tartalom, vizsgakövetelmény

200.000.- Ft/10 előadás
összesen 2.000.000.- Ft

-

Kis értékű tárgyi eszköz
(díszlet, jelmez, kellék)
beszerzés
73-80.

Szakmai gyakorlati tantervi
tartalom (megmérettetés,
tanulmányi verseny)

5.000.- Ft/80 fő
összesen 400.000.- Ft

-

-

16.,
30.

Tanulmányi eredmény
mérése, az iskola és a
fenntartó hírnevének
öregbítése

Kb. 200.000.- Ft
(pl. versmondó versenyek,
táncversenyek, Kazinczy Szép
Magyar Beszéd Verseny)

-

-

16.

-

-

14-16.,
30.

Színházi, táncelőadások Szakmai elméleti és gyakorlati
látogatása és beavató
tantervi tartalom,
2.000.- Ft/fő=600.000.- Ft
színházi feldolgozása
vizsgakövetelmény
73.

NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁNAK ÉS JÓVÁHAGYÁSÁNAK ZÁRADÉKAI
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Pedagógiai programját a
Közalkalmazotti Tanács a 2018. szeptember 3-án tartott ülésén véleményezte és elfogadásra
javasolta.
Budapest, 2018. szeptember 3.
Csereklyei Ildikó KT-elnök
*
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Pedagógiai programját az Intézményi
Tanács tagjai elektronikus úton megismerték, és egyéni szavazás útján elfogadásra javasolták.
Budapest, 2018. szeptember 3.
Németberta Sándor IT-tag
*
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Pedagógiai programját az iskola Szülői
szervezete a 2018. szeptember 3-án tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.
Budapest, 2018. szeptember 3.
Bóvári Mária Éva szülői szervezet képviselője
*
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium diákönkormányzata képviseletében
aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai program módosítása és kiegészítése során az előírt
véleményezési jogunkat gyakoroltuk, a program változtatásaival egyetértünk.
Budapest, 2018. szeptember 3.
Nagy Izabella IDB titkár
*
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 2018. szeptember 3-án megtartott
nevelőtestületi értekezletén a nevelőtestület tagjai megismerték a Pedagógiai program teljes
tartalmát, módosításait és kiegészítéseit. Az új Pedagógiai programot a megjelent tagok
egyhangúan elfogadták. Ezt a tényt a nevelőtestület képviseletében két választott tanár mint a
jegyzőkönyv hitelesítője aláírásával tanúsítja.
Budapest, 2018. szeptember 3.
Nieselberger Ádám

Zuti Krisztián
*
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A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Pedagógiai programját a mai napon
jóváhagytam.
Budapest, 2018. szeptember 3.
Keresztúri József
intézményvezető

75.

