TANSZAK MEGNEVEZÉSEK ÉS ÓRATERVEK "A" TAGOZATON
AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
Klasszikus zene műfaj

Új tanszak elnevezés
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. sz.
Melléklete szerint
azokra a tanulókra vonatkozik, akiknek a
2011/12-es tanévben vagy azt követően
keletkezett tanulmányi jogviszonya

Fafúvós tanszak

Rézfúvós tanszak

"A" tagozat
estén

(2)+6+4

(2)+6+4

Akkordikus tanszak

(2)+6+4

Billentyűs tanszak
(1)+4+4

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet
Régi óraterv
azokra a tanulókra vonatkozik,
"A" tagozat
akiknek a 2010/2011-es tanévben vagy
esetén
azt megelőzően keletkezett tanulmányi
jogviszonya

Furulya tanszak
Fuvola tanszak
Oboa tanszak
Klarinét tanszak
Szaxofon tanszak
Fagott tanszak
Kürt tanszak
Trombita tanszak
Harsona tanszak
Tuba tanszak
Hárfa tanszak
Gitár tanszak
Cimbalom tanszak
Ütő tanszak
Harmonika tanszak
Zongora tanszak

(1)+4+4

Csembaló tanszak
Orgona tanszak

Vonós tanszak

(2)+6+4

Hegedű tanszak

brácsa kivételével:

(1)+4+4

(2)+6+4

(2)+6+4

Brácsa tanszak
Gordonka tanszak
Nagybőgő tanszak

(1)+4+4

(2)+6+4
(2)+6+4
(2)+4+4
(2)+4+4

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. sz.
Melléklete szerint
azokra a tanulókra vonatkozik,
akiknek a 2011/12-es tanévben vagy
azt követően keletkezett tanulmányi
jogviszonya

Régi tanszak elnevezés

Új
óraterv

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet
azokra a tanulókra vonatkozik,
"A" tagozat
akiknek a 2010/2011-es tanévben vagy azt
esetén
megelőzően keletkezett tanulmányi jogviszonya

(2)+6+4

Vonós és tekerő tanszak

Régi
óraterv
"A" tagozat
esetén

Népi hegedű
Népi brácsa
Népi bőgő, cselló
Tekerő

(2)+6+4
6
6

Népi furulya
Népi klarinét/tárogató
Duda

(2)+6+4
(2)+6

Citera
Tambura
Koboz

(1)+6+4
6

6+4

nincs oktatása
iskolánkban
(2)+4+4
(2)+4+4
(2)+6+4

Fúvós tanszak

(2)+6+4

(2)+4+4
(2)+4+4
nincs oktatása
iskolánkban
(2)+6+4
(2)+6+4

Pengetős tanszak

(2)+6+4

(2)+6+4

6+2

(2)+6+4
(2)+6+4
(2)+6+4
jelenleg
nincs oktatása

Akkordikus tanszak

(2)+6+4

Népi cimbalom
Népi harmonika

nem volt
besorolása
nem volt
besorolása

(1)+4+4
(2)+6+4
2+4

(2)+6

Ütős tanszak

Népi ritmushangszerek
(ütőgardon, dob)

1

(2)+6+4
4+4

Vokális tanszak
(1)+6

Zeneismeret tanszak
(iskolánkban a zeneismeret
tanszak tantárgyai csak
kötelezően/szabadon választható tantárgyként
tanulhatóak)

Kamarazene tanszak
2+4

Új tanszak elnevezés

Régi tanszak elnevezés
Új óraterv

(2)+6+4

Vokális tanszak
(1)+6

Népzene műfaj

főtantárgy
esetén:
2+4

Magánének tanszak
Szolfézs tanszak
Zeneelmélet tanszak
Zenetörténet-Zeneirodalom
tanszak
Improvizáció
Fafúvós kamara
(tantárgy)

Rézfúvós kamara
(tantárgy)
Vonós kamara
(tantárgy)
kötelezően/ Zenekar (tantárgy)
szabadon
választható
tantárgyak

Kórus (tantárgy)

(2)+6+4

(1)+6

Zeneismeret tanszak
nincs főtárgy
oktatás az adott
tantárgyaknak

(iskolánkban a zeneismeret
tanszak tantárgyai csak
kötelezően/szabadon választható
tantárgyként tanulhatóak)

4
4
kötelezően/
szabadon
választható
tantárgyak

Szolfézs
főtantárgy
esetén:
2+4

4

Kamarazene tanszak

Népi ének
Népzenei ismeretek
Néprajz

Népi kamarazene (tantárgy)

kötelezően/
szabadon
választható
tantárgy Népi zenekar

6+4
nincs főtárgy
oktatása az
adott
tantárgyaknak

nem volt
besorolása,
mint főtantárgy
kötelezően/
szabadon
választható
tantárgy

