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Vezetői összefoglaló: 

 

A Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola a 2020-2021-es tanévre munkatervében 

meghatározott célokat a koronavírus járvány okozta helyzethez alkalmazkodva sikeresen 

teljesítette. A tanévben két alkalommal került sor tantermen kívüli digitális oktatásra. Az ősz 

folyamán november 23-december 4 között, kizárólag intézményünkben; március 8 és május 10 

között pedig országosan rendeltek el tantermen kívüli oktatás. Sajnos, az állandó bizonytalanság 

megnehezítette illetve részben ellehetetlenítette azon események megszervezését, melyeket év 

eleji munkatervükben meghatároztunk. 

 

Mivel a 2019/2020-as tanév márciusától az oktatás tantermen kívüli keretek között folyt, ezért a 

tanév elején megtörtént a növendékek tudásának felmérése, a szaktanárok feltérképezték a 

növendékek nehézségeit illetve megtörtént a digitális oktatás során szerzett tapasztalatok 

összegzése is, melynek eredményeként a 2021 tavaszi digitális átállás már jóval 

zökkenőmentesebben ment, mint a megelőző tanévben. 

 

Az alapfokú művészeti iskola a 2020/2021-es tanévben új művészeti ággal –a táncművészettel -

bővült. Sikeresen elindítottuk első előképzős néptánccsoportunkat. A 2021-2022-es tanévre 

történt beiratkozások alapján a tanszak iránt növekszik az érdeklődés, a következő tanévben 

további létszámbővülésre számíthatunk. Ezt elősegítendő a jövő tanév elején a pótbeiratkozás 

keretében tovább népszerűsítjük a néptánc tanszakot. 

 

Sajnos, a művészeti iskola infrastrukturális fejlesztései a 2020/2021-es tanévben továbbra sem 

valósultak meg. Az önkormányzat által tervezett új szárny tetőtér beépítése egyelőre továbbra is 

csak a tervezési szakasznál tart, illetve egyéb forrást sem sikerült találni a teremhiány 

orvoslására, ezért művésztanáraink jelentős része továbbra is szükségtanteremben folytatja az 

oktatást. A helyzet megváltoztatására további egyeztetéseket folytatunk a tankerületi központtal 

illetve figyeljük az esetleges pályázati lehetőségeket is. 
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Az eszközök terén a legtöbb művészeti ágon ellátottságunk megfelelő. A tankerület és az 

önkormányzat támogatja a képzőművészeti tanszak eszközigényeinek beszerzését. Az állami 

Hangszercsere Programból 877.400 Ft erejéig részesültünk, melyből minden tanszak részére 

tudtunk hangszereket beszerezni, elmaradásunk nincs. A program a jövő tanévben is folytatódik, 

amikor is hasonló mértékű összeget költhetünk hangszerállományunkra, amely nagyban elősegíti 

zenei oktatásunkat. A táncművészeti ágon egyelőre semmilyen eszközbeszerzés nem történt. 

Ezen a tanszakon elsősorban viseletekre és megfelelő cipőkre, csizmákra lenne szükségünk. 

 

Az idei tanévben pedagógus előmeneteli rendszer számos feladatot rótt a művészeti iskolára. Az 

előzetes tervekkel szemben nem négy, hanem öt gyakornok kolléga minősítésére került sor a 

tanévben. Közülük hárman ősszel hagyományos, ketten tavasszal online módon vettek részt a 

minősítési vizsgán. A megcélzott PED I: minősítést mindannyian sikeresen elérték. Ehhez 

megkapták a megfelelő támogatást és felkészítést mind a művészeti iskola mind az általános 

iskola vezetésének részéről. Tekintettel arra, hogy tanév fókuszában a minősítések előkészítése 

és lebonyolítása állt, illetve, hogy a vírushelyzet megnehezítette a munkaszervezést ezért a 

művészeti egységben dolgozó kollégák belső értékelése nem zárult le teljes mértékben ezt a 

következő tanévben folytatni kell. 

 

Szeptember hónapban megtörtént a tanmenetek elkészítése, felülvizsgálata és elfogadása. 

Elkészült és elfogadásra került az éves munkaterv. A tanév tapasztalatai alapján szükséges a 

művészeti iskola házirendjének kismértékű átdolgozása, mely elősegítené a növendékek 

hatékonyabb felkészülését művészeti óráikra. A pedagógiai tervezés kultúrája-részben a 

minősítések tapasztalatainak köszönhetően -az intézményegységeben jelentősen erősödött. 

 

Sajnos a vírushelyzet miatt hagyományos közösségépítő programjainkat a szokásos rendben nem 

tudtuk megrendezni. Növendékeink csak az évnyitón, a Nemzeti Összetartozás Napján és az 

évzárón tudtak a hagyományos módon fellépni. A tanév során azonban számos esemény online 

tudott megvalósulni. Jó példák erre a képzősök féléves és év végi kiállítása, illetve tanszakok 

közötti együttműködés keretében megvalósult „Az égig érő fa” projekt.  
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A tanév során megvalósult a személyre szabott művészeti oktatás mind a tehetséggondozás, mind 

a felzárkóztatás terén. A tehetséggondozás terén az idei évtől először „B” tagozatos tanulónk is 

volt zeneművészeti ágon. Növendékeink számos versenyen sikeresen vettek részt. (Baja 

nemzetközi Zongoraverseny-Zongoramesék; II. Kis Zeneszerző verseny-online). A jövő évi 

tanszaki jelentkezések alapján több kiemelten tehetséges tanuló jelezte, hogy a jövő évtől 

zeneművészeti továbbtanulás céljából B tagozatos szeretne lenni. A tehetséggondozást 

kamarazenekarokon keresztül is folytattuk. Részben a jazz-dob tanszakra alapozva egy négyfős 

zenekar jött létre az évben három tanszak együttműködésével, illetve fafúvós tanszakon is 

kialakulóban van egy újabb kamaratrió. A következő tanévben szeretnénk, ha a kamarazenélés 

minden tanszakon beindulna, illetve ha minél több versenyen részt tudnánk venni. Célunk a jövő 

évben a részvétel Aradi Jenő rajzversenyen, melyet sajnos az idei évben a vírushelyzet miatt ki 

kellett hagynunk. 

 

A külső kapcsolataink az idei tanévben- annak ellenére, hogy a versenyeztetés és a 

pedagógusmentorálás terén tettünk szert új kapcsolatokra- köszönhetően a külső 

körülményeknek jelentős mértékben nem bővültek. Arculati szempontból fontos változás, hogy 

a tanév során kifejlesztésre került a művészeti iskola önálló weboldala, mely teljes mértékben 

2021. szeptember 1.-től lesz elérhető. Az új weblaptól elsősorban a hatékonyabb információ 

áramlást és a művészeti iskola munkájának könnyebb bemutatását reméljük.  

 

Összegezve, a 2020/2021-es tanév minden nehézségei ellenére sikeresen lezárult. A nehéz 

körülmények ellenére sikerült művészeti iskolánkat egy új művészeti ággal bővíteni így az év 

végén sikeresen szerzett három különböző művészeti ágon bizonyítványt 147 növendékünk. 
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I. Személyi feltételek 

 

Iskolánk személyi létszámát, összetételét a mindenkor érvényes törvények, rendeletek és 

jogszabályok, valamint fenntartó által engedélyezett keretszámok határozzák meg. 

Nevelőtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, 

értékközvetítő szerepe és tevékenysége a biztosíték céljaink megvalósítására. 

A személyi feltételek megfelelőek. Az idei évben egy fő pedagógus GYES-ről visszatért. Az ő 

visszailleszkedését, munkáját a vezetőség és a kollégák az egész év során figyelemmel követték, 

beilleszkedése sikeres volt. A néptánc tanszak beindításával a művészeti iskolához csatlakozott 

egy kolléga, aki szintén kiemelt figyelmet és támogatást kapott az idei tanévben. A személyi 

állománynak biztosította a megfelelő létszámú szolfézs- és képzőművészeti csoportok 

létrehozását, illetve a kamarazenélés, korrepetíció lehetőségét. Egy kolléga 2020 júliusától 

szülési szabadságon van. A helyettesítése megoldott.  

A zeneművészeti tanszak munkájának hatékonyabb koordinálásának érdekében a jövő évtől cél 

tanszakvezetők illetve a zeneművészeti munkaközösségvezető pozíciójának betöltése tankerületi 

támogatással, mely tovább motiválná a kollégákat és javítaná a tanszakok közötti 

együttműködéseket. 

Intézményvezető  1 fő 

Intézményvezető-helyettes  1 fő 

Összes Pedagógus 12 fő 

Ebből teljes állásban 2 fő 

Ebből részmunkaidőben 6 fő 

Ebből óraadó 3 fő 

Ebből GYES-en lévő pedagógus 1 fő 

Engedélyezett óratömeg  156 óra 

Engedélyezett státusz 6,5  

Engedélyezett maximális tanulói létszám 150 fő 
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A tanszakok pedagógusellátottsága a 2020/2021-es tanévben 

 

Tanszak  A tanszakon 

tanító 

pedagógusok 

száma 

Akkordikus (Gitár) 1 fő 

Billentyűs (Zongora) 3 fő 

Fafúvós (Fuvola, fife, fuvola) 2 fő 

Ütős (Jazz-dob) 2 fő 

Zeneelmélet (szolfézs) 1 fő 

Képzőművészet 3 fő 

Táncművészet (néptánc) 1 fő 

 
 

II. Tárgyi feltételek 

 

 

Székhely: Herceghalmi Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola, 2053 Herceghalom 

Gesztenyés út 15. 

 

Épület: 

 

Intézményünkben az oktatás az általános iskola épületében többnyire szükségtermekben történik. 

Az iskolában használt termek mellett (számítástechnika terem, osztálytermek) újabb terek 

kerültek bevonásra, ahol egyéni zenei oktatás illetve képzőművészeti oktatás folyik. (Könyvtár 

külső raktár, foglalkoztató, régi húsbolt-dobterem, irattár, fejlesztő terem, tornacsarnok előtti tér, 

intézményvezető-helyettes iroda.) Az idei tanévben sikerült a rendelkezésre álló terek 

használatának hatékony összehangolása az általános iskolai oktatással, illetve a külső helyszínek 

és a képzőművészeti szükségtanterem komfortosabbá tétele is. Sajnos a vírushelyzet miatt a  
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Kulturális Egyházi Központ tereit nem volt lehetőségünk használni, ezért a szolfézsoktatás 

részben az informatikateremben részben a tornacsarnok előtti térben valósult meg, amelyet 

alkalmassá tettünk a szolfézsoktatásra (zongora, ötvonalas tábla).  

 

 

A művészeti iskola által használt helyiségek a 2020/2021-as tanévben 

 

Helyiség Tanszak 

Informatika terem/ A tornacsarnok előtere Zongora/Szolfézs oktatás 

Könyvtár külső raktár Fafúvós/Zongora oktatás 

Régi Húsbolt-Dobterem (2db helyiség) Jazz-dob/Zongora oktatás 

Fejlesztő terem/ Gitár oktatás 

A 2.b osztály előtere Képzőművészeti oktatás 

A tornacsarnok előtere Képzőművészeti oktatatás 

Int. vez helyettes irodája Gitárokotatás 

Irattár Fafúvós oktatás 

A 8/b osztályterme Szolfézs oktatás 

 

Az idei tanév elején megtörtént a külső könyvtár és a dobtermek világításának felújítása, a 

dobterem előtti tér mulccsal felszórása, azonban ez a következő tanév elején ismét esedékes, mert 

nagy esőzések alkalmával a dobtermek nem megközelíthetők. A dobterem egyik termének fűtése 

még mindig nem végleges megoldott ezt a következő tanév kezdetére szeretnénk véglegesíteni. 

Szintén szeretnénk fehértáblákat betenni a zeneművészeti termekbe, mely segítené az elméleti 

oktatást. 

 

Hiányzó helyiségeink:  

 nevelőtestületi szoba a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel  

 szaktantermek a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel, 

 zenei együttesek próbaterme a szükséges berendezésekkel, felszerelésekkel  

 hangversenyterem csatlakozó helyiségekkel, szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel 
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Eszközök 

 

A tavalyi tanévben az állami fenntartónak és Herceghalom község önkormányzatának 

köszönhetően mind a zene- mind a képzőművészeti művészeti ág hozzájutott ahhoz a 

mennyiségű forráshoz, amelynek segítségével biztosítani tudta megfelelő működését.  

 

Az idei tanévben Hangszercsere programon keresztül a zeneművészeti tanszak állami forrásból 

877.400 Ft-ban részesült, melyek új hangszerek beszerzésére fordítottunk.  

 

A Hangszercsere program keretében beszerzett hangszerek 2020/2021-es tanév 

 

Hangszer (db) Tanszak 

Trevor J.James 3041EAW (1db) Fafúvós 

Trevor J.James 3FKVT-EW (2db) Fafúvós 

Yamaha YDP 144 B (1 db) Zongora 

Yamaha Pacifica 012 Black (1 db) 
Gitár 

Yamaha Schell Pack (1 db) Jazz-dob 

 

 

A Hangszercsere program a 2021/2022-es tanévre is meghirdetésre került, ismét 877.400 ft 

összegkerettel intézményünk számára. Ebből az összegből az alábbi hangszereket kértük a 

2021/2022-es tanévre: 

 

Hangszer (db) Tanszak 

Trevor J.James 3041EAW (2db) Fafúvós 

Zildjian A-custom cintányérszett (4db) Jazz-dob 

YAMAHA YDP-103B (1 db) Zongora 

Yamaha NCX1C  (1 db) 
Gitár 
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Az állami fenntartó támogatásán kívül a község önkormányzata 400. 000 Ft támogatásban 

részesítette a képzőművészeti tanszakot, melyet eszközvásárlásra fordítottunk. 

 

A fenntartó biztosított év végi keretet a művészeti iskolába járó növendékek jutalmazására 

29.000 Ft, melyből tárgyi ajándékokat, könyvutalványt vásároltunk. 

Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány pályázat útján szintén támogatta az év végi jutalmak 

beszerzését. 

 

Pedagógusnapra a művészeti iskola pedagógusai egy Abacus voucherben részesültek az 

önkormányzat ajándékaként. 
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III. Tanulócsoportok 

 

Az alapfokú művészeti iskola 2017-ben kezdte meg működését, 2020/2021-es tanévben  

6 évfolyamon (EK1-2, A1-A4) működött.  

 

Tanulói létszámok tanszakokonként és évfolyamonként 2020.jún.15 

 

Tanulók száma összesen   147 fő 

(növekedés 4 fő) 
 

Ebből két művészeti ágon tanul 37 fő  

Ebből általános iskolába járók 138 fő  

Ebből mozgásszervi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos   

illetve autizmus spektrumzavarral küzdő 

1 fő  

Kiosztott bizonyítványok száma 184 db  

 

ebből 

Zeneművészet ág –egyéni képzés- 

Növendékek összesen 

104 fő 

 
 

Ebből    

Klasszikus zene (Akkordikus, Billentyűs, Fafúvós tanszakok) 82 fő  

EK 1: 13 fő  

EK 2: 18 fő  

A 1: 18 fő  

A 2: 9 fő  

A 3: 9 fő  

A 4: 14 fő  

B 2 1 fő  

Pedagógusok száma 5 fő  

 

 

mailto:iskola@herceghalom.hu
mailto:hami@herceghalom.hu
mailto:herceghalmialtalanosiskola@gmail.com


Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.  

Tel.: 06/23/318-228, 06/20 524-3074 

www.iskola.herceghalom.hu 

iskola@herceghalom.hu, hami@herceghalom.hu, 

herceghalmialtalanosiskola@gmail.com  

 

ebből: 

 

Klasszikus zene- Akkordikus tanszak (gitár) 18 fő 

 
 

Ebből    

EK 1: 6 fő  

EK 2: 2 fő  

A 1: 3 fő  

A 2: 2 fő  

A 3: 3 fő  

A 4 2 fő  

Ebből dicséretben részesült 5 fő  

Tanszaki átlag: 4,91  

Kiválóan teljesített 7 fő  

Jól teljesített 1 fő  

Pedagógusok száma 1 fő  

 

Klasszikus zene- Billentyűs  tanszak (zongora) 34 fő 

 
 

Ebből    

EK 1: 2 fő  

EK 2: 6 fő  

A 1: 9 fő  

A 2: 4 fő  

A 3: 4 fő  

A 4 9 fő  

Ebből dicséretben részesült 19 fő  

Tanszaki átlag: 5,0  

Kiválóan teljesített  8 fő  

Pedagógusok száma 3 fő  
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Klasszikus zene- Fafúvós  tanszak 30 fő 

 
 

Ebből furulya 17 fő  

EK 1: 5 fő  

EK 2: 10 fő  

A 1: 2 fő  

ebből fuvola 10 fő  

A 1: 2 fő  

A 2: 2 fő  

A 3: 1 fő  

A 4: 4 fő  

B 2 1 fő  

ebből fife 2 fő  

A 1 2 fő  

ebből altfurulya 1 fő  

A 3 1 fő  

Dicséretben részesült:  6 fő  

Tanszaki átlag 5.0  

Kiválóan teljesített 15 fő  

Pedagógusok száma 2 fő  

 

 

Klasszikus zene-  

Szolfézs tanszak 

1 fő 

 

A 2 1 fő 

 

Klasszikus zene- Kamara 

3 csoport 

10 fő 
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ebből 

Jazz zene-Ütős tanszak (Jazz-dob) 22 fő 

 
 

Ebből    

EK 1: 5 fő  

EK 2: 3 fő  

A 1: 1 fő  

A 2: 3 fő  

A 3: 2 fő  

A 4  8 fő  

Ebből dicséretben részesült 6 fő  

Tanszaki átlag: 4,76  

Kiválóan teljesített 7 fő  

Pedagógusok száma 2 fő  

 

Zeneművészet ág –csoportos képzés-Szolfézs 

 

92 fő 

 
 

Ebből    

EK 1: 16 fő  

EK 2: 22 fő  

A 1  16 fő  

A 2  5 fő  

A 3:  16 fő  

A 4: 17 fő  

Szolfézs előrehozott alapvizsga átlaga 4.57  

Ebből dicséretben részesült 11 fő  

Tanszaki átlag 4,75 

Kiválóan teljesített: 35 fő 

Jól teljesített: 2 fő 

Megfelelően teljesített:  1 fő 
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Pedagógusok száma 1 fő 

 

 

Képzőművészeti ág : 

Képzőművészeti ág –csoportos képzés- 

Növendékek összesen 

79 fő 

 
 

Ebből    

EK 1: 19 fő  

EK 2: 20 fő  

A 1: 13 fő  

A 2: 9 fő  

A 3: 10 fő  

A 4 8 fő  

Pedagógusok száma 3 fő  

 

Képzőművészeti ág –Grafika és festészet 

Növendékek összesen (6 csoport) 

79fő 

 
 

Ebből    

EK 1: 19 fő  

EK 2: 20 fő  

A 1: 13 fő  

A 2: 9 fő  

A 3  10 fő  

A 4 8 fő  

Ebből képzőművészeti dicséretben részesült 25 fő  

Tanszaki átlag  5,0  

Kiválóan teljesített: 39 fő  

Pedagógusok száma 1 fő 
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Képzőművészeti ág –Vizuális alapozó 

gyakorlat-Tűzzománc 

Növendékek összesen (3 csoport) 

24 fő 

 
 

Ebből    

A 1: 8 fő  

A 2: 6 fő  

A 3-A 4  10 fő  

Pedagógusok száma 1 fő  

 

Képzőművészeti ág –Vizuális alapozó 

gyakorlat-Kerámia 

Növendékek összesen (2 csoport) 

17 fő 

 
 

Ebből    

A 1-A 2 9 fő  

A 3-A 4 8 fő  

Pedagógusok száma 1 fő  

 

Táncművészeti ág: 

Táncművészeti ág –Néptánc 

Növendékek összesen  

10 fő 

 

Ebből   

EK 1 10 fő 

Kiválóan teljesített: 10 fő 

Pedagógusok száma 1 fő 
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IV. Versenyeredményeink 2020/2021 

 

Verseny időpontja Típusa Növendék Eredmény 

2021.márc. 22. Nemzetközi 

Baja 

Zongoramesék-zongoraverseny  

II. korcsoport 

A 1 Ezüst minősítés 

2021.márc. 22. Nemzetközi 

Baja 

Zongoramesék-zongoraverseny  

II. korcsoport 

A 1 Bronz minősítés 

2021.május 24. Országos 

Kis Zeneszerző verseny 

EK 2 Kiemelt első díj 

2021.május 24. Országos 

Kis Zeneszerző verseny 

A 1 3. helyezett 

2021.május 24. Országos 

Kis Zeneszerző verseny 

A 1 3. helyezett 

2021.május 24. Országos 

Kis Zeneszerző verseny 

A 1 3. helyezett 
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V. Pedagógus minősítések 2020/2021 

 

 

Jelölt Célfokozat Időpont Eredmény 

Kárpáti Benedek Ped. I. 2020.09.24. Sikeres 

Tóth Bence Ped. I. 2020.11.06. Sikeres 

Pávai Apor Ped. I. 2020.11.24. Sikeres 

Mácskovics Szabolcs Ped. I. 2021.05.06. Sikeres 

Veres Nikolett Ped. I. 2021.05.07. Sikeres 

 

A Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola tanórán kívüli programjai 

2020/2021 

 
Hónap Dátum Esemény Időpo

nt 

Helyszín Felelős 

Augusztus 24. hétfő Alakuló értekezlet 9:00 Iskola Intézményvezető,  

intézmény 

vezető-helyettes 

 26 Zeneművészet 
tanévindító 
megbeszélés 

10:00 Iskola Intézményvezető, 
- 
Intézményvezető-
helyettes, 
- Tanszakvezetők 
 

Szeptember 1. kedd Tanévnyitó 8:00 Iskola Intézményvezető-

helyettes, 
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Zeneművészet 

 3 csütörtök Toborzókoncert Délelő

tt 

Iskola Tanszakvezetők 

 2-6. szerda-

péntek 

Pótfelvételi és 

pótbeiratkozás 

8-16 Iskola Intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes, 

Tanszakvezetők 

 7 Képzőművészet 

tanévindító 

megbeszélés 

Délelő

tt 

Iskola - 
Intézményvezető-
helyettes, 
- Tanszakvezetők 
 

 8. Vasárnap Abacus 

jótékonysági 

piknik 

Zenélés- 

Akkordikus 

tanszak 

11:00 Abacus 

Hotel 

- 
Intézményvezető-
helyettes, 
- Tanszakvezetők 
-Zeneművészet 
 

 14 hétfő Tanévnyitó 

értekezlet, 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi 

oktatás 

16:00 Iskola Intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes, 

Tanszakvezetők 

 2. -11 

között 

Növendékelosztás 

Órabeosztás 

 Iskola Tanszakvezetők 

 10. 

csütörtök  

Térítési 

díjkedvezmény 

beadási 

határideje 

 Iskola Iskolatitkár 

 14-18 Tandíj-térítési díj 

és hangszer 

kölcsönzési díj 

befizetése 

8:00-

16.00 

Iskola Iskolatitkár 

 19. 
csütörtök 
 

Összevont szülői 
értekezlet 

17:00 ELMARADT -
Intézményvezető-
helyettes 
-Tanszakvezetők 

 17-30. 

között 

Törzslapok 

kitöltése 

 Iskola Tanszakvezetők 

 28  Nevelőtestületi 
megbeszélés I. 
Zeneművészet  

 Iskola -
Intézményvezető, 
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Téma: Az első 
félév 
munkarendje 
 

- 
Intézményvezető-
helyettes, 
- Tanszakvezetők 
 

Október      

 1. 

csütörtök  

A Zene Világnapja  

közreműködés 

 Iskola Tanszakvezetők-

Zeneművészeti ág 

 2. péntek Tanmenetek 

ellenőrzése, 

felülvizsgálata, a 

végleges órarend 

ellenőrzése 

 Iskola Intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

 5. Nevelőtestületi 
értekezlet II. 
Képzőművészet  
Téma: Az első 
félév 
munkarendje 
 
 

 Iskola Intézményvezető 

Tanszakvezetők 

 6. Aradi vértanúk- 
Fafúvós tanszak 
közr. 

 ELMARADT Zeneművészet 

 15. Naplóellenőrzés   Intézményvezető-

helyettes 

 

 19 Hétfő 

17:00 

HAMI őszi 
koncert 

 ELMARADT Mindenki 

 22. 

csütörtök 

Nemzeti ünnep-
közreműködés 

 Online Zeneművészet 

 28.-nov. 4. Őszi szünet    

November      

 15. Naplóellenőrzés   Intézményvezető-

helyettes 

 

 20 péntek Kukoricamorzsoló
-délután-
közreműködés 

 ELMARADT Képzőművészet 

 30.-tól 

hétfőnként  

Adventi reggelek-
minikoncertek 

 ELMARADT Zeneművészeti ág 

 23-dec 4.   TANTERME

N KÍVÜLI 
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DIGITÁLIS 

OKTATÁS 

December      

 15. Naplóellenőrzés   Intézményvezető-

helyettes 

 

 15.  HAMI Adventi 
koncert  

 Online Minden 

művészeti ág 

 20  Iskolai karácsony-
közreműködés 

 Online Minden 

művészeti ág 

 20 Tanári karácsony  Iskola Minden 

művészeti ág 

 18-jan. 4. Téli szünet    

Január      

 04- 23. 

között  

Félévi művészeti 

beszámolók, 

tanszaki 

hangversenyek,  

 Iskola 

Könyvtár 

Minden 

művészeti ág 

 15. Naplóellenőrzés    

 15 30 éve szabadon 
Térségi verseny 
közreműködés 

 ELMARADT  

 22. szerda Magyar Kultúra 
Napja-Képzős 
vizsgakiállítás 

 Online Bármely 

művészeti ág 

 25 Félévi osztályozó 
értekezlet 
Téma: A 
tanszakok 
tanulóinak 
2020/2021. tanév 
első félévének 
munkájának 
értékelése 

 Iskola Intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

Minden 

művészeti ág 

 28-30. Tandíj-térítési díj 
és 
hangszerkölcsönz
ési díj befizetése 

  Iskolatitkár 

 29 péntek  A tanulók félévi 
értesítése 

  Minden 

művészeti ág 

Február      

 3.  Félévzáró 
tantestületi 
értekezlet 

 Iskola Intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 
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Téma: A 
2020/2021. tanév 
első félévének 
pedagógiai és 
nevelő 
munka 
hatékonyságának 
elemzése, 
értékelése 
 

Minden 

művészeti ág 

 12 Farsang-
közreműködés 

 ELMARADT Képzőművészet 

 19 Alapítványi bál-
koncert 

 ELMARADT Zeneművészet 

 15 Naplóellenőrzés   intézményvezető-

helyettes 

 

 15. Nevelőtestületi 
megbeszélés III. 
Zeneművészet, 
Képzőművészet  
Téma: A második 
félév 
munkarendje, 
feladatai 
 

  intézményvezető-

helyettes 

Minden 

művészeti ág 

Március      

 8 Rendkívüli 
nevelőtestületi 
értekezlet 
-A digitális 
munkarend 
megszervezése 

 Online Minden 

művészeti ág  

 8 Leendő első 
osztályosok 
tájékoztatása az 
óvodában 

 Online Intézményvezető 

 

 8 Szülők, 
növendékek 
tájékoztatása az 
új munkarendről 

  intézményvezető-

helyettes 

 

 8-május 10.   TANTERME

N KÍVÜLI 

DIGITÁLIS 

OKTATÁS 
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 12 Óvodai kopogtató 
(Koncert és 
kiállítás a 
Gergely-járáshoz 
kapcsolódóan) 

 ELMARADT Minden 

művészeti ág 

 13. Nemzeti ünnep-
közreműködés 

 Online Zeneművészet 

 22 Megbeszélés az új 
munkarend 
tapasztalatairól 

 Online  

Április 

 

     

 1-9 Tavaszi szünet    

 15. Naplóellenőrzés   intézményvezető-

helyettes 

 

 19 HAMI online 
videokonferencia  

   

 28-május 

31-között 

Beiratkozás 
megszervezése és 
a szülők 
tájékoztatása, a 
beiratkozás 
lebonyolítása 

  Minden 

művészeti ág 

 

Május      

 10 HAMI értekezlet 
Téma: az év végi 
beszámolók 
megszervezése, 
az év végi 
adminisztráció, a 
tanévzárás 
menete 

 Iskola Iskolatitkár 

 10- 31 
között 

Beiratkozás 
megszervezése 
és a szülők 
tájékoztatása, a 
beiratkozás 
lebonyolítása 

  Minden 
művészeti ág 

 15. Naplóellenőrzés   intézményvezető-

helyettes 

 

 18.-29.  Év végi művészeti 
vizsgák, online 

 Iskola 

 

Minden 

művészeti ág 
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vizsgakiállítás 
megszervezése 

 

 22 Online művészeti 
verseny-Kis 
zeneszerzők 

  Zeneművészet  

 31 Nevelőtestületi 
megbeszélés  

   

Június      

 4 Nemzeti 
összetartozás 
napja 

 Közreműkö

dés 

 

 8. Év végi 
osztályozó 
értekezlet 
Téma: A  
tanulók 
2020/2021. 
tanévben végzett 
munkájának 
értékelése 

  Minden 

művészeti ág 

 15. Ünnepélyes 
bizonyítvány 
osztás-Általános 
iskolával közösen 

  Intézményvezető-

helyettes 

 

 15.  Ballagás-   Zeneművészet 

 16. Tanévzáró 
nevelőtestületi 
értekezlet 
Téma: 
A 2020/2021-es 
tanév 
pedagógiai és 
nevelő 
munka 
hatékonyságának 
elemzése, 
értékelése 

  Minden 

művészeti ág 

Intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 
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A képzőművészeti tanszakok beszámolója 

2020/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herceghalom, 2021. június 15. 

Készítette: Lévai Rita 

 



Tanszakon tanított tantárgyak, létszámok és tanárok 

Osztály Tantárgy Létszám Tanár 

EK 1 
1 a-b. 
osztályosok 

Vizuális alapozó gyakorlat 
 

21 fő Lévai Rita  

EK 2 
2. a-b. 
osztályosok 

Vizuális alapozó gyakorlat 
 

19 fő Összesen 40 fő 

A1  
3.o. tanulói 

Grafika és festészet  
 

13 fő Lévai Rita 

A2. 
4.osztályosok 

Grafika és festészet  
 

9 fő  

A3. 
5. osztályosok 

Grafika és festészet  
 

9 fő  

A4. 
6.-7. osztály 

Grafika és festészet  
 

7 fő Öszesen:38 fő 

   Teljes létszám: 78 fő 

A1-A4 
3-7.osztály 

Vizuális alkotó gyakorlat 
(tűzzománc) 

20 fő Csuba Szilaj Eszter 

A1-A4 
3-7.osztály 

Vizuális alkotó gyakorlat 
(kerámia) 

18 fő Zombori László 
 

 



A művészeti képzés már a negyedik tanévét kezdhette meg iskolánkban. Az idei tanévben cserélődést 

tapasztalhattunk a részvevő diákok között, hiszen voltak akik elhagyták a képzést és sok új tanuló is 

érkezett, nemcsak az első osztályosok köréből, de más évfolyamokból is. 

A tanszakot elhagyók, zömmel 7.osztályosok, akiknek nagy megterhelést jelent az általános iskolai 

órákra való felkészülés és emiatt nem folytatták tovább tanulmányaikat. Egy kisebb csoport, a Covid 

esetleges újbóli megjelenésétől és a távoktatás visszatérésétől tartva nem folytatták tovább a 

tanszakot. 

Ennek ellenére is elmondható a tanszakról, hogy működése óta folyamatos bővülésnek örved. A 

növekvő tendenciát mutatja az alábbi táblázat:  

2017/2018 41 fő – végezte el a tanévet  

2018/2019 65 fő - végezte el a tanévet  

2019/2020 74 fő - végezte el a tanévet 

2020/2021 78 fő - végezte el a tanévet 

2021/ 2022 95 fő jelentkezett 
(1.osztályosok még várhatóak) 

 

Kiemelkedő tanulóink, akiket szaktanári dicséretben és rajzmappával jutalmaztunk tanév végén: 

Józan Veronika  EK1 

Kazány Adél   EK1 

Nyíri Franziska  EK1 

Sági Bence  EK1 

Schubert Kitti  EK1 

Szász Emma  EK1 

Bende Ádám  EK2 

Eperjesi Mira  EK2 

Kapócs Borbála  EK2 

Leiszt Petra  EK2 

Leiszt Szonja  EK2 

Portik Bence  EK2 

Kerekes Laura  A1 

Kós Hanna  A1 

Landi Zétény  A1 

Szász Liliána  A1 

Rist Linda Ramóna  A2 

Rozsnyó Zora  A2 

Apáthy Panna Márta A3 

Leiszt Vine  A1 

Rácz Villő Dóra   A3 

Frankó Alíz  A4 

Frucht Adél  A4 

Zolnai Viola  A4 



Nagy feladatot jelentett az órarend elkészítése és a tanulói csoportok kialakítása is, amiben már van 

tapasztalatunk és így, ügyesen megszervezve sikerül megvalósítani a feladatokat. 

A folyamatosan bővülő létszám már előző tanévben sem tette lehetővé, hogy a 2.b előtti térben 

elférjenek a grafikás csoportok. Itt találhatóak a kemencék és a tárolásra alkalmas szekrények is – 

illetve itt kapnak helyet a gyakorlati órák, tűzzománc és kerámia, ahol kisebb létszámmal dolgoznak 

munkatársaink. 

A tanszak továbbra sem rendelkezik valódi teremmel, így tanterem szűkében, a tornacsarnok aulájában 

kapott helyet a grafika és festészet képzés, illetve az előképzősöknek itt van órájuk. A hely előnyei, 

hogy tágasabb és világosabb, mint az előző hely (előtér), illetve az iskola biztosított számunkra egy 

szekrényt, ahová el tudtuk pakolni a rajzeszközeinket és munkáinkat. Hátránya, hogy a tornateremben 

zajló foglalkozások hangereje esetenként zavarja a foglalkozásokat, illetve a tornaterembe igyekvő 

tanulók itt várakoznak tanáraikra, esetenként elvágva annak a lehetőségét, hogy a tanórát meg tudjuk 

tartani zökkenőmentesen. Ettől függetlenül, a körülményekhez képest ez még mindig talán a 

legalkamasabb helyszín a foglalkozások megtartására, mérete és időbeosztása miatt. 

 

Távlati cél egy szaktanterem kialakítása, illetve tárolásra alkalmas szertár létrehozása. Ennek ellenére 

nagy lelkesedéssel folyt a munka egész tanévben és elmondható, hogy az idén született alkotásokra 

több időt, és nagyobb figyelmet tudtunk fordítani rá és jobb eszközökkel nyílt lehetőségünk dolgozni. 

Az eredmények önmagukért beszélnek, hiszen nemcsak a kiállítások száma és minősége mondható 

jobbnak, de a következő tanévre jelentkezők létszáma is megnövekedett. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei tanévben rajztáblákat kaptunk, így lehetőségünk nyílt 

rajztanteremhez hasonlóan dolgozni is a nagyobb tanulóinkkal, illetve a kisebbeknek jó szolgálatot tesz 

a padok védelmében. 

A tanév tervit kissé átszabta a többszöri karantén, melyhez igyekeztünk alkalmazkodni 

növendékeimmel. Classroom felületén, folyt az oktatómunka, ezt már tavaly kialakítottuk, csak az új 

növendékeknek kellett hozzászokni, a megváltozott körülményekhez. Itt hetente, az órarendnek 

megfelelő alkalommal találkoztunk. Ekkor minden diák bemutathatta héten készült munkáját és 

elmondhatta, hogyan készítette, mi okozott nehézséget és milyen sorrendben dolgozott, miért esett 

választása az adott feladaton belül erre az ötletre. Ilyenkor készítettük elő a következő heti munkát is, 

amihez minden alkalommal bőséges szemléltetőanyagot biztosítottam tanítványaimnak mappákba 

rendezve. Ekkor ismertettem, mutattam be a feladatot, technikai eljárást és elrendezéshez, kép 

kialakításához szükséges tanácsokat. Az elsőképzősöket külön dicséret illeti, mert nagy létszámmal és 

sikeresen vettek részt az online alkalmakon. A legnagyobbak csoportját is kiemelném még (6.b.o) mert 

mindig lelkiismeretesen részt vettek és csodálatosan dolgoztak ebben az időszakban is. A többszörösen 

összetett, nehezített körülmények ellenére is sikeresnek értékelem ezt a tanévet, mert minden 

nehézség ellenére töretlen a lelkesedés, növekszik a létszám és a nyári képzőművészeti táborokra is 

rengetegen jelentkeztek (25fő és 34 fő). 



TANSZAK PROGRAMJAI AZ ÉV SORÁN: 

 

1. Rajzfelmérés az első osztályokban – jelentkezési javaslat a szülőnek. 

Meseillusztráció készítése (szeptember 1. hete) 

 

2. Állatok világnapja kiállítás az aulában 

 

  
 

3. Karácsonyi minikiállítás az aulában 

 
 

4. Karácsonyi ünnepség díszletének elkészítése (a műsorban látható 

díszletek) Képeslapok festése. 

https://www.facebook.com/horvathnegacsalyi.marianna/videos/352291

8127791871 

https://www.facebook.com/horvathnegacsalyi.marianna/videos/3522918127791871
https://www.facebook.com/horvathnegacsalyi.marianna/videos/3522918127791871


 

5. Félévi tanszaki kiállítás 

Félévi bizonyítványok ünnepélyes átadása 

Leendő elsősöket „Csalogató kiállítás” is, a honlapon elérhető formában. 

 

Előképzősök és A1: 

https://www.youtube.com/watch?v=zpOqxk7QIbg&ab_channel=KleioT%

C3%B6rt%C3%A9nelem 

A2-A4: 

https://www.youtube.com/watch?v=oioK--

vD5hg&ab_channel=KleioT%C3%B6rt%C3%A9nelem 

 

6. Az égig érő fa c. mese illusztrációjának elkészítése, melyből a zenei 

tanszakkal közösen, vetítés jött létre. 

https://www.facebook.com/horvathnegacsalyi.marianna/videos/385360

2748056739 

 

7. Nyár c. rajzpályázat, melyet az alapítvány írt ki a sikeres tanulók 

támogatására. 10 tanuló részesült levásárolható művészeti eszköz 

jutalomban. (Fedlapon ízelítő a munkákból.) 

Az alábbi linken látható a pályázat anyaga: 

https://www.youtube.com/watch?v=d8CUzXh6gCw&ab_channel=RitaL%

C3%A9vaiRitaL%C3%A9vai 

 

8. Év végi tanszaki kiállítás 

Évzáró és bizonyítványosztás az iskolával közösen. 

 

9. Nyári képzőművészeti táborok: 

- Világutazó kézműves tábor  

Minden nap egy újabb kontinensre látogatunk el, ahol megismerkedünk 

az ottani művészetekkel, bepillantunk az ottani kultúrába és ennek 

kapcsán mindig készítünk valamilyen alkotást. 

 

- Modern művészetek hete  

Ahol számos képzőművészeti és iparművészeti technikával, eljárással 

ismerkedünk meg. Minden nap újabbnál újabb technikákat próbálunk 

ki, sajátítunk el. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zpOqxk7QIbg&ab_channel=KleioT%C3%B6rt%C3%A9nelem
https://www.youtube.com/watch?v=zpOqxk7QIbg&ab_channel=KleioT%C3%B6rt%C3%A9nelem
https://www.youtube.com/watch?v=oioK--vD5hg&ab_channel=KleioT%C3%B6rt%C3%A9nelem
https://www.youtube.com/watch?v=oioK--vD5hg&ab_channel=KleioT%C3%B6rt%C3%A9nelem
https://www.facebook.com/horvathnegacsalyi.marianna/videos/3853602748056739
https://www.facebook.com/horvathnegacsalyi.marianna/videos/3853602748056739
https://www.youtube.com/watch?v=d8CUzXh6gCw&ab_channel=RitaL%C3%A9vaiRitaL%C3%A9vai
https://www.youtube.com/watch?v=d8CUzXh6gCw&ab_channel=RitaL%C3%A9vaiRitaL%C3%A9vai


 



A zeneművészeti tanszakok beszámolója 

2020/2021 



Év végi beszámoló 

 

 

Az idei tanévben a művészeti iskolában 7 szolfézs csoport volt. Két előkészítő és öt alapfokú. 

 

EK1: Az osztály 16 fővel indult, a második félévben egy diák csatlakozott. Megismerkedtünk 

a ritmusokkal és az ábécés hangok helyével a vonalrendszerben. Általában különböző 

improvizációs játékokkal kezdtük és fejeztük be az órákat. A gyerekek nagyon szerették a hallás 

utáni feladatokat. 

 

 

EK2: A második osztályosok (2/a és 2/b) összevont csoportja. Itt 22 növendék volt. Ennek 

köszönhetően kicsit nehezebben ment a tanulás. Viszont az IKT eszközöknek köszönhetően 

rengeteg féle feladatot tudtunk csinálni. Hangszerbemutatók, koncertfelvételek, életrajzok 

megtekintése, zenetörténeti videók stb.  

 

 

A1: Többen is egész évben kiválóan dolgoztak. Még az online oktatás alatt is rendszeresen 

küldték vissza az anyagokat. Ezt nem sok alapfokú osztályról mondhatom el.  

A tavalyi évhez képest (akkor még előképzősök voltak) már több volt a számonkérés. A 

témköret is mélyebben érintettük. Már az előző órai anyag összefoglalását is a diákok végezték 

el. 

 

A2: Valamennyi tanuló kiválóan teljesített az órákon. A kevés létszámnak köszönhetően 

hatékonyan tudtunk haladni a tananyaggal. Fegyelmezni ritkán kellett, a gyerekek aktívan 

közreműködtek az órákon. 

 

 

Felsős_kezdő: Nehezen tudtunk haladni. A csoport fele általában hiányzott a szerdai órákról. 

Néhányuknak szakkörök voltak, valakik csak szimplán lógtak. 

 

 

Felsős_középhaladó: Itt kevesebb volt az igazolatlan hiányzás. Mivel 2x45 percesek voltak az 

órák, így csak kedden kellett jönniük a gyerekeknek. Az év elején kitűzött célokat kisebb-

nagyobb sikerrel elértük. Mint az összes többi felsős évfolyamban, nagyon kevesen igazoltak 

vissza az online oktatás alatt. 

 

 

Felsős_haladó: Kis létszámú csoport. Akik jártak órára, ők rendszerint mindig ott voltak. Ha 

hiányzás volt, pótolták az anyagot. Májusban a növendékek sikeres alapvizsgát tettek. 



Bidoul Arielle  

Billentyűs tanszak (zongora) 

év végi beszámoló 

 

Egyik tanítványomnak korán kezdődött a tanév, mivel már augusztus utolsó hetében többszőr 

volt órája, hogy megfelelően legyen felkészítve az évnyitói fellépésére. Bár szépen szerepelt, 

sajnos a nem kültéri minőségű hangszer és hangszórók miatt nem volt jól hallható. 

Huszonhárman kezdték meg a tanévet: 

- 3 fő HEK 

- 7 fő A1 

- 2 fő A2 

- 3 fő A3 

- 8 fő A4, köztük 1fő autizmus spektrum zavarral és enyhe értelmi akadályozottsággal 

élő 

Minden tanuló sikeresen vizsgázott. Hárman jelezték, hogy jövőre nem folytatják: az egyik, 

mert gimnáziumba megy; a másik, mert nyolcadikosként már nem lesz ideje két tanszakot 

elvégezni; a harmadik, mert 6 évesen túl fárasztó volt ez a tanév, és a szülők nem merik 

vállalni a következő tanévet. 

Nyilvános (iskolai szinten) szereplési lehetőség idén csak három volt, ahol egy-egy 

tanítványom tudott játszani: a már említett évnyitón (1fő A1), a pedagógus napi ünnepségen 

(2fő A1, négykezes) és az évzárón (1 fő A4). 

Ezeken kívül különböző alkalmakat, kihívásokat teremtettem a gyerekeknek, hogy 

fennmaradjon a motivációjuk a járványügyi helyzet ellenére: 

- osztálykarácsony alkalmából mini-koncert az osztálytársaknak: 1fő HEK1 

- I. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraverseny (online): 2fő A1 – ezüst és bronz 

minősítés 

- Az égig érő fa, Papp Lajos által megzenésített népmese (17 zongoradarab): 1fő 

A1, 4fő A4. A mesemondó a könyvtár vezetője volt, és a rajztanárok irányításával az 



iskola tanulói illusztrációkat készítettek. Videó formában lett közétéve ez a nagy 

közös munka.  

- A Kis Zeneszerző II. Országos Online Verseny: 2fő HEK1, 4fő A1, 1fő A2, 2fő A4. 

Díjak: 2 kiemelt első díj, 3 harmadik díj, 4 dicséret díj, tanári különdíj 

- Részvétel a Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány által hirdetett alkotói 

pályázaton: 10fő 

 

Herceghalom, 2021. június 21. 

Bidoul Arielle 



Beszámoló 

 

Összességében egy tartalmas és fejlődésben gazdag évet tudhatunk magunk után, az online oktatás 

minden nehézsége ellenére. 

Négy új, előképzős növendékkel kezdtem az évet és a nehézségek ellenére úgy gondolom hogy 

sikerült egy széleskörű anyagot átadni nekik. Ez az alábbi feladatokból állt: 

• Balázs-Zempléni kottából minimum 10db etűd 

• Hangsúlygyakorlatok: 1-4 hangos előkészítő gyakorlatok, Study 1 fő gyakorlat 

• Bemelegítés 2 különböző kézrenddel, metronómra 

• Groove függetlenítések dobfelszerelésen 

• Elméleti tudnivalók 

A nagyobb évfolyamos növendékekkel sikerült úgy folytatni a munkát, ahogy terveztük, az online 

oktatás csak kevéssé befolyásolta a növendékek teljesítményét. 

Itt többek között az alábbi feladatokkal foglalkoztunk: 

• Bossa-nova kíséret és transzkripciók játka 

• Seprűhasználat és swing játék seprűvel 

• Alapvető swing függetlenítési ismeretek, Syncopation kotta játéka 

• Dobszólozás, improvizációs készségfejlesztés 

A következő évre a zenekari gyakorlat óráimat szeretném bővíteni két alkalomra, hogy egy kezdő 

csoportot is tudjak indítani. Nagyon örülnék, ha lenne arra mód, hogy minden hangszer reprezentálva 

legyen ezeken az alkalmakon. 

Az alábbi két növendéket szeretném, ha jövőre ’B’ szakos : 

• Hajnal Balázs 

• Csányi Csongor 

A dobterem akusztikai kezelése a legsürgetőbb változtatás, amit eszközölni kellene. Folyamatos a 

zajszennyezés a teremben és az idegrendszert is megterheli, a növendékeknél is. Én saját magamon 

hallásromlást tapasztalok és ez nagyban köszönhető a teremnek. A legegyszerűbb akusztikai 

szivacstáblák telepítésével nagyban lehetne orvosolni ezt a szituációt. 



Év végi beszámoló 2020/2021 

 

 

            A szeptembert 15 fővel kezdtem el, ebből 4 fő fuvolázott 11 fő furulyázott. A második 

félévet 12 fő folytatta ebből 11 fő furulyán 1 fő fuvolán. Az idei évben nyilvános koncertre 

nem került sor. Az október 23-ai online megemlékezésen két növendékem fuvolázott. A 

karácsonyi online ünnepségen két növendékem szerepelt. Ezen a koncerten egy testvérpár 

közös kamaraprodukciója is debütált, amit a jövőben szeretném, ha tovább folytatnánk.  

          Januárban a vizsgán, mindenki személyesen vett részt, ahol sikerült a tudásuknak 

megfelelően játszani. 

           A második félévben készültünk a március 15-ei online ünnepségre, azonban ez a 

hirtelen jött karantén miatt elmaradt, pótlásra nem került sor. 

           Június 4-én a Nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen 

növendékeimből alakult furulyás trió szerepelt. Ennek a triónak különösen örülök, mert három 

hasonló képességű diákom muzsikál együtt. A jövőben szeretném, ha ők folytatnák a közös 

kamara zenélést.  

           Azt gondolom, hogy amit lehetett azt én is és növendékeim is megtettek az évben, bár 

a helyzet nem segítette a zenetanulást. Előnye az évnek, hogy a növendékek nagyobb 

önállóságra kényszerültek, önkontrolljuk segítséggel fejlődött. 



Gitár tanszak 2020-20201 

A gitár tanszak működése sikeresen megvalósult a 2020-21-es tanév során. A tanszak 18 

növendéket számol és mindenkinél sikerült elérni, hogy legyen hangszere vagy egyéni úton, 

vagy az iskola által felkínált kölcsönzés útján. Az alapvető felszerelések, mint a lábtartó, 

kottatartó, hangológép, kotta, gitártok, mind rendelkezésre álltak a tanszak számára. A 

hangszerpark változatos (elektromos, klasszikus, basszus gitár) és elégséges. 

A vírus miatt kialakult helyzet következtében nem volt sok mód rá, hogy a tanszak megmutassa 

a tudását, illetve az oktatás egy jelentős része is online történt. Mindezen dolgok ellenére úgy 

gondolom, sikerült mindenkinél fejlődét elérni és bukás nélkül tudtuk zárni az évet. 

A hosszútávú tervek között szerepel egy gitár kamaraegyüttes megalkotása és versenyeken való 

részvétel is mind egyénileg, mind csoportosan. 

A tanszak igénye lenne egy hangosítást biztosító keverőpult, vagy erősítő és a legfontosabb, a 

saját terem, mely nagy mértékben megkönnyíteni a munkavégzést és az eszközök szakszerű 

tárolását.  


