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I. BEVEZETÉS 

 

 

„Csak az erős ember ismeri a szeretetet, 

csak a szeretet érti meg a szépséget, 

csak a szépség teremt művészetet.” 

 

 

 (Richárd Wagner) 

 

Ismeretet szerezni, törvényszerűséget felfedezni, szabályt alkotni, gyakorlás révén valamilyen 

képességet fejleszteni, együttműködő magatartást kialakítani, ezáltal tudásra szert tenni, s ezt 

átadni embertársainknak, a következő generációnak, mindez egyidős az emberiség 

történetével. 

 

Az oktatás, a tanítás, a tudásvágy, a tudás átadása, átvétele, az emberré válás, a társadalmi 

fejlődés, előrehaladás feltétele volt. Amikor az első szerszámokat, az íjat, nyilat, eszközöket 

az ősember elkészítette, megismerte a felhasználható anyag tulajdonságait, a természettel, a 

nála jóval hatalmasabb, erősebb állatvilággal folytatott küzdelmében csak úgy tudott 

győzedelmeskedni, megmaradni, hogy egyre többet tanult, s ezt a tudást képes volt tovább 

adni. 

 

Iskolánk is azzal a céllal alakult, hogy a tanult tudást minél magasabb szinten tudja tovább 

adni, s ez a dokumentum tükrözi elképzeléseinket. 

 

 
"A tánc verítékes munka? Eleinte csak kísérletezel és próbálkozol. Kutatod a tökéletest. Sok 

nap végeztével csak a fáradtság vesz majd körül. Időbe telik, amíg sikerül úgy táncolnod, 

ahogy szeretnél és sikerül valami maradandót alkotnod." 
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1. Az intézmény főbb jellemzői 
 

 

 

Az intézmény neve: Forma Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 OM azonosítója: 200516 

   

Az intézmény alapítója és fenntartója: „Magic” Táncsport Közhasznú Alapítvány 

 

Az intézmény alapításának éve: 2004 

 

Az intézmény székhelye: 6725 Szeged, Petőfi S. sgt. 77. 

 

Felvehető tanulók száma: 580 fő 

 

Az intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 6-22 évesek 

számára táncművészet ágban.  

 

Az oktatás munkarendje: nappali. 

 

Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú művészetoktatás 

  

Évfolyamok száma: 12 év 

 

  1-2 év Előképző 

  1- 6 év Alapfok 

  7-10 év Továbbképző 

 

Tanszakok: Társastánc tanszak  

   

Az intézmény jogállása: önállóan gazdálkodó jogi személy 
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  2. Az intézmény küldetése 
 

 

 
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy 

felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál és 

megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 

 

 

  (Szent – Györgyi Albert nyomán) 

 
 

Az idézet kulcsszavai, a tanulás tanítása, a tudás iránti érdeklődés felkeltése, az alkotó munka 

izgalma mindannyiunk számára egyformán magában foglalja a pedagógiai munka 

alapkérdéseit. 

 

Az iskolában dolgozó pedagógusok szeretik, amit csinálnak és így reméljük, belőlünk 

átsugárzik a gyerekek felé az az igény, hogy ők is komolyan vegyék iskolai feladataikat. 

 

Szeretnénk a folyamatos tanulási, önművelési igény fejlesztésével elérni, hogy 

kötelességtudattal rendelkező fiatalokká váljanak tanítványaink. 

 

Nyugodt, kiegyensúlyozott munkalégkör biztosításával törekszünk arra, hogy a társas 

érintkezés, kultúrált viselkedés elemi normáit tartsák meg, ügyeljenek a környezet tisztaságára 

és az egymás iránti empátia fejlesztésével testi és lelki egészségükre. 

 

Az egészség és környezeti nevelés elengedhetetlen kiegészítőjévé vált a felelősséggel 

gondolkodó pedagógusok alapfelfogásának. Egészen kis kortól kezdve kell az e témához 

kapcsolódó ismereteket beépíteni a mindennapok tevékenységeibe, hogy azok 

automatizmussá tudjanak válni. 

 

Az egészséges életmódra nevelés magába foglalja a helyes testtartás kialakítását, korszerű 

táplálkozási szokások megismertetését és alkalmazását, hiszen ez is elengedhetetlen része a 

tökéletes mozgáskultúrának. 

 

Természetesen mindezzel hozzájárulunk a szabadidő hasznos és értelmes eltöltéséhez is. Új 

közösségek formálódnak, egységes értékek kapcsolják össze az azonos korcsoporthoz tartozó 

gyerekeket, nem ritka, hogy tanulócsoportok is kialakulnak. 

 

Az órákon és versenyeken nem közömbös számukra a mások által elért eredmény sem. 

Tudnak örülni egymás sikerének, elfogadják az építő kritikát egymástól és tanáraiktól 

egyaránt. Fejlődni szeretnének. E közben kialakul a kölcsönös bizalom és az egymásra 



Forma Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 Szeged, Petőfi S. sgt. 77 

 ________________________________________________________________ 
 

 

 

 

7 

utaltság képessége is, hiszen a jó eredmények eléréséhez két ember kell, máskülönben nincs 

összhang és harmónia. 

 

Az edzőtáborok során közös szabadidős tevékenységekre is lehetőség nyílik, így a 

csapatszellem még jobban erősödik. 

 

Fontosnak tartjuk a viselkedés kultúra fejlesztését a társas kapcsolatokban és az egyéni 

nyilatkozásokban egyaránt. A mai világban ennek kiemelt szerepe van, hiszen a megfelelő 

fellépés, hangnem és szóhasználat jelentősen hozzájárulhat a sikerhez. 

 

Tudni kell minden fiatalnak, hogy egy adott élethelyzetben miként kell viselkednie, mit illik 

tennie, ezért az illemtan követelményeit is beépítjük a tanórák anyagába. Sajnos egyre 

kevesebb lehetőség nyílik a fiatalok számára, hogy ezen területeken is magabiztossá váljanak. 

Iskolánk ezt az űrt is be kívánja tölteni, és hozzá akar járulni ahhoz, hogy a megfelelő 

formákat természetessé tegye. 

 

Sokoldalúan fejlesztjük a mozgáskultúrát, így az elsajátított tananyag nem válik egysíkúvá, 

egyoldalúvá. A foglalkozásokat különféle irányított nyújtógyakorlatok készítik elő 

valamennyi izomcsoport átmozgatásával. Nagy hangsúlyt fektetünk a váratlan, szokatlan 

mozgások és mozdulatok megtapasztalására is. 

 

Változatos formációk elsajátításával tanulóink fejleszthetik mozgáskoordinációjukat. Ennek 

során megtapasztalhatják, hogy egészen másfajta összpontosítás szükséges a különböző 

mozdulatok megvalósításához. Szinte észrevétlenül tanulják meg kontrolálni saját 

érzelmeiket, mozdulataikat, kialakul a testtudatuk is. 

 
Iskolánkban a táncoktatás 6 éves kortól indul. A 12 évre kidolgozott pedagógiai program 

lehetőséget ad a tanulók mozgásműveltségének sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, ritmusérzékének, tér és formaérzékének fejlesztésére és 

gazdagítására. 

 

A program figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, 

fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Célja, hogy felkészítse a tehetséges tanulókat 

a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletben való bekapcsolódásra. 

 

Iskolánk művészetoktatási intézményként kiemelt helyen kezeli a tehetséggondozást, a 

kimagasló képességű tanulók emelt szintű képzését. A gyerekek helyi, regionális, országos és 

nemzetközi táncversenyeken adhatnak számot tudásukról, és saját élményeiken keresztül 

értékelhetik teljesítményüket. 

 

Azok, akik valóban fejlődni szeretnének, és ki akarják próbálni a versenyek világát 

különórákon, különböző tréningeken, elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, 

továbbképzéseken finomíthatják tudásukat. 
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Minden lehetőséget biztosítunk a tehetség kibontakoztatására. Bizonyos művészi és technikai 

szintet elérve a táncosok képviselhetik iskolájukat vagy akár országunkat is amatőr vagy profi 

bajnokságokon. 

 

A táncoktatás az előképző két évével indul, ahol gyermektáncokat tanítunk. A két év után a 

tanulók eldönthetik, hogy az iskola melyik tagozatán folytatják a tánctanulást. Az egyes 

tagozatok között a későbbiekben is fennáll az átjárhatóság. 

 

A képzett táncosok számára továbbtanulási lehetőség is nyílik. Mindazok, akik hivatásszerűen 

szeretnének a táncművészettel foglalkozni, felsőfokú képzésben sajátíthatják el a szükséges 

ismereteket, majd ezt követően tanárként adhatják át tapasztalataikat a felnövő generációknak. 

 

A tánc magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. A 

koreográfiák közös előadása erősíti a közösségi szellemet, az egymásért való felelősség 

érzetét. 

 

A gyerekek már kiskorukban megismerkednek a viselkedés alapvető szabályaival, a 

társadalmi elvárásokkal és normákkal. 

 

Emellett fontos, hogy az iskolában mindenki megtalálja a helyét, a legkisebbektől a 

legnagyobbakig akkor is ha csak a tánc öröméért vesz részt az órákon, és akkor is ha 

versenytáncos ambíciói vannak. 

 

A Forma Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyó munka minőségi biztosítéka, hogy 

oktatói képzett tanárok, akik a Magyar Táncművészeti Főiskola végzett, és jelenlegi hallgatói, 

az országos bajnokságok döntőjében szerepelnek és a magyar válogatott tagjai.  

 

A Forma Alapfokú Művészetoktatási Intézmény célja, hogy a központ mellett az általános 

iskolákban bázisokat alakítson ki. Az iskola tanmenetéhez igazodó táncoktatás előnye, hogy a 

gyerekek az iskolájukban tanulhatnak táncolni, a szülőnek nem jelent külön délutáni 

kötelezettséget a táncóra. 

 

Társintézményeinkkel igyekszünk a legharmónikusabb kapcsolatot kialakítani, közös 

programokat megvalósítani, tapasztalatokat cserélni. 

 

Számtalan külföldi táncegyesülettel van szakmai összeköttetésünk. Különböző fórumokon 

osztjuk meg egymással ismereteinket, ötleteinket, akár kölcsönös továbbképzések alkalmával 

is. Ez lehetőséget biztosít tanulóink számára, hogy az idegen nyelveket gyakorolják, 

használják, nyelvtudásukat fejlesszék. 

 

A táncoktatás, az iskola kínálatát is gazdagítja és a táncos fellépések színesebbé tehetik a 

rendezvényeket. 
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II. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA 

 
1. A nevelő – oktató munka pedagógiai 

 

 
a)  alapelvei: 

 

 
A tánc, mint művészet a test és lélek harmóniáját erősíti. A képzés során különös hangsúlyt 

fektetünk a fizikai és idegrendszeri teljesítmény fokozására, így nem csak jó táncosokat, de az 

élet bármely területén is sikeres személyiségeket szeretnénk nevelni. A már gyermekkorban 

rendszeres mozgást végzők szervezeti és idegrendszeri szempontokból is egészséges 

felnőttekké válnak, pszichés és szociális közérzetük pozitívabb képet mutat.   

 

Az előképző, alapfok és továbbképző képzése során az egészséges életmódra nevelés, a 

mozgáskultúra, a személyiségfejlesztés, a tánckultúrával és művészeti tevékenységgel való 

megismertetés, továbbá a tehetséges növendékek táncművészeti pályára irányítása az 

elsődleges cél.  

 

Az iskola pedagógiai programja szem előtt tartja a mai fiatalok érdeklődési körét, így az 

elsajátítandó ismeretanyag elméleti és gyakorlati területein is közelít a fiatalok 

életszemléletéhez, életfelfogásához.  

A tanulmányi idő alatt kialakítandó személyiségvonásokat illetően szerephez jutnak azok az 

értékek, melyeket az iskola a művészeti – és testkultúra fejlesztés terén képvisel. Ennek 

érdekében célunknak tekintjük a táncos mozgások népszerűsítését, amatőr és versenyzői, de 

nem élsportolói szinteken. Valamint az egészséges életmódra nevelés, a mozgáskultúra 

fejlesztése, a néptánc és társastánc széles körben történő megismertetése tekinthető hosszú 

távú célnak az iskola érdekében.  

 

Az iskola tantervi programja lehetőséget nyújt a növendéket mozgáskultúrájának sokoldalú 

fejlesztésére (fizikai állóképesség, ritmusérzék, hallás, tér- és formaérzék, továbbá az alap 

táncnemek megismerése), valamint egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, 

érzelmi nyitottságra nevel. A táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző 
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műfajai iránt érdeklődő és azokra fogékony növendékek ilyen irányú képességeinek 

fejlesztésére, készségei kialakítására, ismeretei gyarapítására. 

 
b) feladatai: 

 

 

Az alapfokú művészeti oktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt 

 

 a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának, 

 fizikai állóképességének, 

 ügyességének, 

 cselekvő biztonságának, 

 ritmusérzékének, 

 hallásának, 

 tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. 

 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatás hozzájárul: 

 

 a kialakult pozitív személyiségjegyek megerősítéséhez 

 a tanuló személyiségének nyitottá válásához 

 kreativitásának és improvizációs képességének kibontakozásához 

 az egészséges életmód, reális értékítélet kialakításához 

 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatás alkalmat ad: 

 

 a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő fogékony tanulók 

képességeinek, készségeinek differenciált kialakítására  

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásba  

 a táncművészet értékeinek megismertetésével és megszerettetésével az 

életkornak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség elsajátítására 

 

 

c)  céljai: 

 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatás célja 

 

 a táncművészetet értő, befogadó és gyakorló generáció kinevelése, akik a 

táncművészeti események és rendezvények aktív részeseivé értő közönségévé 

válnak 

 a növendékek magas szintű képzése 

 a növendékek táncművészeti pályára irányítása és felkészítése 

 az általános emberi értékek kialakítása és fejlesztése 
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 a művészetek megszerettetése és a művészeti értékek védelme 

 a tanulók személyiségébe épüljön be a mozgás szeretete, az egészséges 

életvitel utáni vágy 

 a mozgás - és viselkedéskultúra szabályai váljanak a mindennapi életük részévé 

 a tanulók magabiztos, jól kommunikáló, határozott, emocionálisan nyitott 

empatikus felnőttekként valósítsák meg önmagukat 

 egészséges versenyszellemre nevelés  

 a művészet eszközeivel élve képesek legyenek az önkifejezésre 

  

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 

pedagógiai feladatok 

 
A művészetoktatás elsődleges célja a személyiségfejlesztés. Az elméleti, technikai tudás 

elsajátítása eszköz mindehhez. A nevelő – oktató folyamat során alapvető a személyiség 

felszabadítása és ebben a kiegyensúlyozott, inspirált lelkiállapotban való fejlesztése. A tanulás 

során ugyanakkor rendkívül fontos az önfeledt felszabadult, de ugyanakkor koncentrált, 

összefogott hozzáállás. E kettő együttes megléte által tud igazi művészi értéket alkotni a 

tanuló. A gyermek vele született kíváncsiságát kell megtartani és továbbfejleszteni, motiválva 

az ember és az őt körülvevő világ behatóbb tanulmányozására. A szakmai tudáson túl a 

spontaneitás örömét is éreztessük meg vele. A későbbiekben minden művészeti ágban feladat 

az improvizáció, mint a személyiség megnyilvánulásának egyik legjellemzőbb kifejezése. 

Megvalósítandó az is, hogy a gyermek tanulási és alkotási folyamatban önállósodjon. 

Művészeti oktatásunk megalapozza és ösztönzi, hogy a tanulók esztétikai és kommunikációs 

képessége fejlődjön. Kiemelten fontosnak tartjuk a művészetek pozitív lelki hatását, amelynek 

tényét közismert tudományos, pszichológiai kutatások is igazolják. Így a művészetekkel való 

foglalkozás sikerélményt nyújt olyan gyermekeknek is, akik más területeken gyengébben 

teljesítenek, vagy személyiségzavar miatt beilleszkedési nehézségekkel küzdenek. Mint 

minden oktatási intézményre-, amelyek gyermekek, fiatalok oktatásával nevelésével 

foglalkoznak-, az alapfokú művészeti oktatás intézményeire is feladat és felelősség hárul a 

felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Az alapfokú művészeti oktatás 

segítségével ösztönözhetjük az egészséges életmód iránti igény kialakítását. Sokat tehetünk a 

pozitív beállítódások, magatartásformák és szokások elfogadásában, rögzülésében. 

Segíthetjük a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó magatartást. 

Konfliktuskezelési technikákat taníthatunk illetve példákat mutathatunk a gyerekeknek. 

Fejleszthetjük alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságukat. Segíthetjük a káros 

függőségekhez vezető szokások (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) kialakulásának 

megelőzését. Fejleszthetjük, javíthatjuk testtartásukat, mozgáskultúrájukat. Rá kell irányítani 

a gyermekek, fiatalok figyelmét az egészséges állapot örömteli megélésére, a harmonikus élet 

értékként való tiszteletére. A művészetek különböző ágaival való találkozások a gyermekek, 

fiatalok egész személyiségére hatnak. Munkájuk során olyan alkotóközösségek tagjai, 

amelyben fontos az ön- és társismeret, az egymásra figyelés. A közös alkotás öröme, az együtt 

szerzett élmények olyan megtartó erejűek lehetnek, amelyek elvonják figyelmüket a káros 

függőségektől, igényesebbé válnak önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben is. 

Olyan intézményben kívánunk tanulni/tanítani, ahol az iskola mindennapjait átszövi az 

egészséges életmódra nevelés. Mindezekhez megismerésre motiváló tanulási környezetre és 
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nyugodt, kiegyensúlyozott munkalégkör biztosítására van szükség. Emellett a legfontosabb a 

pedagógusok példamutató magatartása, viselkedése. Feladataink: - reális énkép kialakítása, - 

ön és társismeret fejlesztése, - sokoldalú személyiségformálás, - problémamegoldó képesség 

fejlesztése, - erőszakmentes konfliktus kezelés, - érzékenység kialakítása a környezetünk 

állapota iránt, - tisztelet és szeretet a természet és az ember iránt.  
 

A művészeti tevékenység mint minden tevékenység magában hordozza a 

személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás 

személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti 

stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a 

táncművészetben ötvöződnek. A művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő 

szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. Megalapozza a 

tanuló esztétikai szemléletét kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. 

A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, 

magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményes szereplés összetevői. 

A művészeti oktatás az alkotó típusú tevékenységek megismerése által járul hozzá az akarati, 

az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széles körben fejlessze. 

 

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: családban kifejtett 

szerep, a különböző csoportokban betöltött szerep vállalása. Társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, a kultúrált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése: az élő és az élettelen környezet jelenségeire 

a tanulók közösségeire és önmagunkra irányuló helyes, cselekvésre késztető érzelmek 

kialakítása. 

 A tanulók akarati nevelése: az önismeret a tanulók saját személyiségének 

kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a 

céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. Önértékelés fejlesztése, kudarctűrő 

képesség formálása, alkalmazkodó képesség fejlesztése.  

 A tanulók nemzeti nevelése. a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra 

megismertetése, értékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. 

 A tanulók munkára nevelése: a tanulók önellátására és környezetük rendben tartására 

irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

 A tanulók testi nevelése: a tanulók testi képességeinek fejlesztése, egészséges, edzett 

személyiség kialakítása. Egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

 

 

 
Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
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A csoportos foglalkozások minden művészeti ág területén lehetővé teszik a társas kapcsolatok 

és a közösségi élet alakulását, elmélyülését. Mivel ez választott közösség, ezért hasonló 

érdeklődési körű gyerekek vannak egy csoportban, aminek egyértelműen pozitív hatása van. 

A közös és a közönség előtt végzett alkotási folyamat hozzájárul a kommunikáció készség és 

a tolerancia fejlesztéséhez. A tanulókban kialakul, különösképpen az előadó művészeti ágban 

az egymásra hangolódás és ezáltal az együttgondolkodás és együttes munka képessége. 

Megfigyelhetik egymás eredményeit és hibáit, dicsérhetnek és segítőkész javaslatokat 

tehetnek, ami erősíti, elmélyíti összetartozásukat. Ráérezhetnek arra, hogy az adott 

tevékenységben nem jobbnak kell lenni mint a másik, hanem önmagukból hozzák ki a 

legtöbbet. Megtapasztalhatják a csoporthoz, közösséghez tartozás örömét. A 

közösségfejlesztés színterei A csoportközösségek Csoportközösségeinkkel el kell 

fogadtatnunk, hogy a különböző tanulócsoportok értékrendje más és más is lehet, emellett 

valamennyi értéknek kettős funkciója van: - egyrészt közösségfejlesztő, amely hozzájárul a 

szűkebb és a tágabb emberi közösség fejlődéséhez, - másrészt individuálisan fejlesztő, amely 

az egyéniség fejlődését segíti elő. Világunkban mindjobban érzékeljük az egész emberiség 

gondját, és felelősségét. Számos tevékenységben érvényesül a nemzetköziség, és az egész 

emberiség együttműködése. Mindezek megláttatása, a közös felelősség tudatosítása az iskola 

feladata is. Feladataink:  

- korszerű tananyag tanítása;  

- a természetnek, és az ember által létrehozott értékeknek a megbecsülése;  

- az évfolyamok közösségének erősítése, közös programok szervezésével;  

- fokozatosan ki kell alakítani tanulóinkban a szolidaritás, a tolerancia és a felelősség 

fogalmak mögötti tartalmat, és az értékeket;  

- a kölcsönös tiszteleten, a bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása, tanár-diák-, diák-diák-, és a 

tanár-tanár viszonyában;  

- a tanuló aktív részese lehessen az őt érintő döntések meghozatalának;  

- hagyományaink, ünnepeink tiszteletére nevelés;  

- becsületes munkára nevelés, a társadalmi közösségekbe való beilleszkedés elősegítése, a 

körültekintő pályaorientálás.  

 
 A tanulói közösségek kialakítása, ezek életének tudatos, tervszerű fejlesztése. 

 A különböző mentális és szociális fejlettségi szinten álló gyermekek integrálása az 

iskolában, az egyén közösségi érzésének kifejlesztése. 

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

 Az önkormányzás képességének kialakítása nevelői segítséggel. 

 

 

 

3. Tehetség, képesség kibontakozását segítő feladatok 
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A tehetséges egyén valamilyen tevékenységben, produktumban az átlagosnál magasabb 

teljesítményre képes 

 Öröklött, a velünk született tulajdonságokat, azt az adottságot, amelyből valami 

kifejlődhet 

 Környezeti tényezők, amelyek segítik kibontakozni, képességgé fejleszteni az 

adottságokat 

 

A kiemelkedő adottságokkal született gyermek viszont csak akkor juthat el lehetőségei felső 

határáig, ha a családi környezet biztosította környezeti tényezők is segítik. ( biztonságot adnak 

neki, elismerik, dicsérik, motiválják, stb. ) 

 

A tehetség feltételezi a szorgalmat, az állhatatos kitartást, a jól motiváltságot, de valami 

többet is ennél, az öröklött gének világából. 

A tehetség az aki valamivel többet tud, mint amennyit tanult, gyakorolt. 

 

 

általános 

 

 Olyan szakmai szolgáltatások igénybe vétele, melyek továbbfejlesztik, stabilizálják a 

gyermek készségszintjét. 

 A terhelés miatt nagyobb figyelmet kell szentelni a még fejlődő szervezet egészségi 

állapotának szinten tartására, fejlesztésére. 

 A szakmai bezárkózás elkerülése érdekében más kiegészítő tantárgyként más 

táncműfajokkal való foglalkozás biztosítása 

 Továbbtanulás segítése 

 Szabadidős foglalkozások (színház) 

 Önképzés 

 Bemutatók szervezése, rendezvényeken való szerepeltetés 

 

 

speciális 

 

 A kiemelkedő teljesítményt nyújtó növendékek a Magyar Táncsport Szövetség illetve 

a művészeti iskolák által szervezett versenyeken és azok versenyszabályai alapján az 

életkoruknak megfelelő kategóriákban versenyzési lehetőséget kapnak megyei, 

országos, valamint nemzetközi szinteken. 

 Versenyekre való felkészítés. 

 

4. Gyermek és ifjúságvédelem 

 
Iskolánk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, növendékei valamennyien más általános - és 

középiskolába járnak, ahol a gyermek és ifjúságvédelem biztosított, de mi is szeretnénk 

pedagógiai programunkban a gyermek és ifjúságvédelemnek teret adni. 
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Az elmúlt években romlott a családok szociális helyzete. Az anyagiak egyre nagyobb gondot 

jelentenek. Nőtt a gyermeküket egyedül nevelők száma, a munkanélküliek aránya és az olyan 

tanulóké is, akiket nyugdíjas nagyszülők nevelnek. 

A gyermekek ezeket a gondokat családi konfliktusként élik meg, és ez által nő a 

veszélyeztetett között élők száma. Ezért a gyermekvédelem feladata a prevenció, a 

veszélyeztető hatások korai felismerése és az elhárításukra alkalmas intézkedések megtétele.  

 

 

1. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

 

Az iskola feladata a beilleszkedés hatékony segítése, az első évfolyamon a tanulót a 

pedagógusnak nem a követelmények maradéktalan elsajátítására, hanem az iskolai 

közösségi életbe való beilleszkedésre kell felkészíteni 

 Egyéni beszélgetés 

 Foglalkozás a tanulóval 

 Szülőkkel történő beszélgetés 

 Pedagógiai tanácsadás 

 Egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése 

 Mások viselkedésének megfigyelése, elfogadása 

 Önismereti foglalkozások (szerepjátékok, személyiségfejlesztő játékok) 

 

 

2. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő programjaink 

 

 Egyéni képességekhez igazodó tanórai munka megszervezése 

 Külön foglalkozás 

 Önismeret fejlesztése 

 Továbbtanulás irányítása, segítése 

 Szülővel való kapcsolat kialakítása 

 Egyéni beszélgetés 

 Helyes tanulási technikák megtanítása 

 Sikerélmény nyújtása 

 

 

3. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenység 

 

 Felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése 

 Felvilágosítás a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken 

 Bűnmegelőzési programok szervezése (drog, dohányzás, alkohol) 

 Évente egy nap az egészségért, egészségnevelési program szervezése 

 Ösztöndíj és egyéb pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon 
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6. Nevelő, oktató munkát segítő eszközök és felszerelések 

jegyzéke 

 

 
1/1998 (6.27) számú OM rendelet a nevelési, oktatási intézmény működéséről szóló 4/1994 

(6.8) számú MKM rendelet módosítása tartalmazza. 

 

 

Társastánc tanszak 

 
Parkettás táncterem 

Balett rúd 

Mobil tükör vagy rögzített tükör 

CD lejátszó magnó 

Videó vagy DVD lejátszó 

Televízió 

Videokazetták és DVD lemezek 

CD lemezek 

Könyvek (szakkönyvek) 

Fellépő ruhák 

Erősítő berendezés tartozékokkal 

Videokamera 

 

 

A művészetoktatáshoz előírt tárgyi feltételeket a Szabó és Kovács Bt biztosítja az Iskolával 

kötött együttműködési szerződés alapján.  

 

 

7. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái 
 

 

A gyermek jövője egyaránt fontos a pedagógusoknak, a szülőknek és a gyermekeknek. 

A gyermekekért a szülőkkel együtt kell mindent megtennünk, hiszen ez a hivatásunk. 

 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és a pedagógusok folyamatosan tájékoztatják. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

csoportosan közölhetik az iskola igazgatójával és a pedagógusokkal. 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és a pedagógusok tájékoztatják. 

 

 

A szülők és pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

 alapítvány 

 iskolai szintű szülői értekezletek 
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 osztály szülői értekezletek 

 fogadóórák 

 nyílt órák 

 szóbeli és írásbeli tájékoztató, értesítés 

 információs tábla a folyosón és a tantermek előtt 

 
A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása elengedhetetlen feltétele céljaink elérésének, 

eredményes működésünknek. Szülői munkaközösség segíti az iskola tevékenységét. Tagjai 

folyamatos kapcsolatot tartanak az iskolával. Értesülnek az iskolai élet aktuális dolgairól és 

közvetlenül informálhatják a többi szülőt is. A szülőket negyedévente (írásos vagy szóbeli 

formában) tájékoztatjuk az intézményben folyó munkáról, eredményeinkrõl. Tanév elején szülői 

értekezletet tartunk. Várjuk a szülőket, családtagokat az évenkénti nyílt napjainkon, félévi és 

évvégi vizsgabemutatókon, az év végi vizsgakiállításon, táborozás során, kirándulások 

alkalmával, év végi gálaműsorainkon. A gyermekek igazolatlan hiányzásáról azonnal írásban 

tájékoztatjuk a szülőket. A diákokat – képviselőik bevonásával folyamatosan tájékoztatjuk az őket 

érintő kérdésekről, illetve bovonjuk őket ezen kérdések, problémák megbeszélésébe, 

véleményezési jogukkal élhetnek (a törvény által meghatározott kérdésekben, témákban és 

módon). Az intézményi minőségirányítási programunknak megfelelően folyamatosan törekszünk 

a szülők és tanulók igényeinek mind teljesebb kielégítésére. Kérdőívek segítségével vizsgáljuk (az 

IMIP-ben szabályozott módon) a megelégedettségüket, ezek a kérdőívek kell, hogy mutassák az 

iskola, illetve a tanárok és szülők közötti kapcsolattartás hatékonyságát is. A kérdőívek 

elemzésekor felmerülő problémák figyelemebe vételével dolgozzuk ki a fejlesztés lehetőségeit. 
 

 

 

 

8. Az esélyegyenlőség megteremtése a művészeti nevelésben 
 

A kreativitás kialakulását a hibáktól való félelem csökkentésével, a bizalom légkörével és a 

játékos helyzetek teremtésével segíthetjük elő. 

Fontosnak tartjuk, hogy nem kizárólag a kiemelkedően tehetséges tanulók 

képességfejlesztését vállaljuk, hiszen a kevésbé tehetséges tanulók képességeinek kibontását 

is feladatunkul tűztük magunk elé. 

 

A tehetség felismerése számos tényezőn alapul, kibontakoztatásához a helyes út megtalálása 

gyakran véletlenek sorozatán vezet át. Vannak objektíven mérhető elemei: de a tehetség 

önmagában azonban nem elegendő a magas szintű teljesítmény eléréséhez. 

Ehhez kitartás, szorgalom, akaraterő, türelem és gondos gyakorlás szükséges. 

 

Felvételi vizsga alkalmával, a képességvizsgálat során megkíséreljük felismerni az alapvető 

adottságok, képességek szintjét. A helyesen végzett korai fejlesztéssel, melyet az érvényes 

jogszabályok miatt csak korlátozott mértékben tudunk végezni, csökkenthetők ezek a 

hátrányok. A korai fejlesztés során játékos formában, az életkori sajátosságoknak megfelelően 

ismerhetjük meg a gyermekek adottságait, képességeit, ezek fejleszthetőségét. Így a 

kiválasztásra és a korrekcióra is jobb, több lehetőség adódik, a gyermek személyiségének 

sérülése nélkül. 
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A főtárgy kiválasztása a tanulók, és a szülők részéről sok szubjektív elemet tartalmaz. (Egyéni 

érdeklődés, ismerősök, ill. szimpatikus tanár által tanított tantárgy választása, egyéni 

benyomások, vagy emlékek a szülő részéről, stb.) 

Ez nem mindig találkozik a megfelelő fizikai és szellemi adottságokkal. Minden művészeti ág 

tanulásához más-más adottság szükséges. A tehetséggondozás egyik feladata, hogy 

lehetőséget teremtsen a tanulók számára a főtárgyi korrekcióra. Terelje abba az irányba a 

növendékeket, amely a legmegfelelőbbnek tűnik a személyiség fejlődése, a tanulás 

eredményessége szempontjából. Nem csupán a technikai tudás elsajátítása a célunk, hanem 

hogy a művészeti tanulás által egészségesebb, harmonikusabb felnőtté váljanak tanítványaink. 

Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, mint 

kiemelkedő talentumokkal.  

 

Felelősségünk és feladatunk az átlagos vagy gyengébb képességű tanulókkal való foglalkozás 

is. A szorongásos, tanulásában akadályozott vagy sérült gyermekek fejlesztése ugyanúgy 

feladatunk lehet, mint a kiemelkedő tehetségek gondozása. 

 

Az önkéntesség elve a különféle művészeti tárgyak tanulásban úgy érvényesül, hogy az 

élmény, mint örömforrás eléréséhez az egyéni adottságok, a tehetség fejlesztéséhez 

programunk segítséget nyújt, de az abban foglaltakat a pedagógiai folyamatban részt 

vevőknek vállalniuk kell. Nem teszünk különbséget a minimálisan elvárható teljesítmény 

szintjén a tanulók között, azonban az értékelés tükrözi (érdemjegy, szorgalom értékelése 

írásban és szóban) az egyéni teljesítmény és előmenetel különbözőségét. 

 

 

 

 

 

 A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése 

 

„Nem lehetünk annyira szegények, hogy ne tudnánk másokkal megosztani valamit, ha 

mást nem, az értelmes, tiszta, jó szándékú, segítőkész gondolatainkat.” 

 

Ma nagyon sokszor felvetődik az esélyegyenlőség kérdése. Nem indulhatunk mindannyian 

egyenlő esélyekkel! Az egyéni tenni akarást, kibontakozást segítheti elő a beiskolázott 

gyermek szerető, rendezett családi háttere, s nem utolsó sorban a tanulmányainak irányítását 

felelősséggel végző pedagógus személyisége. 

 

A művészeti nevelés során nélkülözhetetlen partnerünk a család. Az iskola és a család 

kapcsolatában a legfontosabb kapocs maga a gyermek. Az ő fejlődése, érdekei határozzák 

meg az együttműködés formáit és tartalmát. 

 

 A család, amikor iskolánkat választja, megtisztel bennünket bizalmával. Ennek a bizalomnak 

kell megfelelnünk magabiztos szaktudással, korrekt, kulturált és toleráns kapcsolatteremtő 

magatartással. Óráról-órára bizonyítanunk kell, hogy intézményünk, tanári személyiségünk a 

számukra a lehető legjobb választás volt. 

 

Feladatunk a gyerek családon keresztüli megismerése, képességeinek minél magasabb szintű 

kibontakoztatása. Mivel napjainkban egyre inkább szűkül a térítésmentes oktatás lehetősége, 
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különösen a nem kötelező jellegű iskolákban, mint pl. a művészeti iskola, megkülönböztetett 

figyelemmel kell munkálkodnunk a szociálisan nehéz helyzetben levő gyermek 

tanulmányainak segítésében. A konkrét anyagi támogatást iskolánk kérvény benyújtása után, 

külön elbírálás alapján ítéli meg. 

 

A kibontakozó, önmagát megvalósító embert nemcsak anyagi háttere, hanem a mellette álló 

társak ismerete, s az általuk biztosított lehetőségek segíthetik. Visszahúzódás, félénkség, 

bátortalanság, egyes esetekben deviáns-viselkedési formák is jellemezhetik a szociálisan 

hátrányos helyzetű gyermekeket. Ezen a gyermekekkel különösen oldott, családias légkört 

igyekszünk teremteni. Beszélgetéseink során érdeklődünk a tanuló iskolai tanulmányairól, 

lehetőség szerint ezekben is segítjük őt. 

 

Feladatmegoldásaikban még jobban ügyelünk a fokozatosságra. Apróbb feladatok tökéletes 

megoldásával erősítjük sikerélményeiket. Nehezebb helyzetű gyermekek esetében 

rendszeresen fejlesztjük önbizalmukat, ítélőképességüket, hogy minél előbb a „küzdés”, 

„bizakodás” pályájára állíthassuk személyiségüket. 

 

A szociális hátrányok enyhítésében nagy szerepet tulajdonítunk annak, hogy minden gyermek 

számára egyenlően jó feltételeket, gazdag anyag választékot, jó felszerelést, kiváló személyi 

feltételeket biztosítsunk, ugyanis ez a legfontosabb feltétele a pedagógiai program 

eredményes megvalósulásának. 

 

 

 

 

 

III. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZSÉGNEVELÉSI 

PROGRAMJA 
 

 

1. Céljai:  

 

a) Hosszú távú: olyan szellem kialakítása, amely tudatos, egészség megőrző és fejlesztő 

magatartásra ösztönöz. 

 

b) Középtávú: korszerű ismeretek, attitűdök, értékek közvetítése, melyek nyomán a 

tanulók ismerjék meg 

 az életkorukkal járó biológiai, pszichohigiénés, életmódbeli tennivalókat 

 a társas kapcsolatok etikai, egészségi kérdéseit 

 az egészségre káros szokásokat és következményeit 

 káros szenvedélyek hatásait 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének lehetőségeit 
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c) Rövid távú: 

 állapotfelmérés 

 az iskolai program kidolgozása korcsoportonként 

 

2. Alkalmazandó módszerek, eszközök: 

 

 információközlés 

 elrettentés 

 interaktív módszerek: szituációs játékok, helyzetgyakorlatok 

 beszélgetés, vita 

 játék 

 

3. Programok: 

 

 versenyek 

 kirándulások 

 táborok 

 

Az egészségnevelési program értékelésénél a problémákat és a tapasztalatokat kell összegezni 

és számbavételezni, és ezek alapján kell az újabb célkitűzéseket kialakítani. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI NEVELÉSI 

PROGRAMJA 

 

 
A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 

természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A pedagógiai program 

gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott 

és tevékeny állampolgárok nevelődjenek, akik kreatív problémamegoldó gondolkodásmóddal 

rendelkeznek, eligazodnak  a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság 

terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tekintetben. A tanulók 

érzékennyé válnak környezetük iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi 

változásainak megismerésére, értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek 

felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik 

vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt nagyon fontos a tanulók 

életében.  
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1) Feladatai: 

 

 A tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként 

bolygónkon környezeti válság jelenségek mutatkoznak.  

 Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi –gazdasági modernizáció pozitív és 

negatív környezeti következményeit. 

 Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

 Természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés. 

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

közös kezelése és megoldása terén. 

 

2) Alapelvei: 

 

 Fenntartható fejlődés 

 A kölcsönös függőség ok – okozati összefüggések 

 Helyi és globális szintek kapcsolatai és összefüggései 

 Biológia és társadalmi sokféleség 

 Az élet tisztelete és védelmének igénye 

 Felelősség elve 

 A szolidaritás elve 

 Emberi jogok 

 Demokrácia 

 Elővigyázatosság 

 Az egészség és a környezet összefüggései 

 Az ember része a bioszférának 

 

3) Céljai: 

 

 Környezettudatos állampolgárrá nevelés, melynek érdekében képessé kell tenni a 

diákokat: 

- A környezetvédelem szükségességének felismerésére 

- Annak a ténynek a jobb megértetésére, hogy az emberiség jóléte a 

környezet állapotának és a természet megújuló képességének függvénye. 

 Ki kell alakítani diákjainkban: 

- A környezettudatos magatartást és életvitelt 

- A személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást 

és életvitelt 

 A célok eléréséhez a következő készségek kialakítása és fejlesztése szükséges. 

- Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

- Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

- Szintetizálás és analizálás 

- Kreativitás 

- Együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

- Vitakészség, kritikus véleményalkotás 
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4) Tanulásszervezési formák és tartalmi keretek 

 

 Tanórai keretek: 

- Minden tantárgyban  

 Tanórán kívül: 

- Iskolazöldítés 

- Versenyek 

 

5) Módszerei: 

 

 Művészi kifejezés 

 Riport módszer 

 Játékok 

 Viselkedési minták közvetítése 

 

6) Résztvevői, támogatói: 

 

 Iskolán belül 

- Tanárok, diákok 

- Technikai dolgozók 

 Iskolán kívül 

- Szülők, családok 

- A település lakosa 

 

A környezeti nevelés alapvetően nem ismeretek átadása, hanem beállítódások, attitűdök, 

érzelmi viszonyulások alakítása. 

 

V. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
 

 

Az intézmény minőségirányítási programja határozza meg az intézmény működésének hosszú 

távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézmény 

minőségirányítási programjában kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, 

ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, értékelési feladatok végrehajtását.  

 

1) A feladatok teljesítéséhez közvetlen partnereink: 

 

 az intézményben dolgozó pedagógusok 

 az intézmény alkalmazotti köre 

 az intézményben tanuló diákok szülei 

 az intézményben tanuló diákok 

 

 

A Forma Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetése és minden dolgozója elkötelezett a 

minőségi munka iránt. Intézményünk tevékenységének központjában a minőségi oktató illetve 

nevelői munka áll, mely biztosítja a tanulók továbbhaladását a szülők elvárásainak és a 

tanulók képességeinek megfelelően. 



Forma Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 Szeged, Petőfi S. sgt. 77 

 ________________________________________________________________ 
 

 

 

 

23 

 

2) Vezetés: 

 

Az intézmény vezetése elkötelezett a minőségirányítás kidolgozásában és végrehajtásában.  

Személyes példamutatással erősíti a minőségi munkavégzést és segíti eben az alkalmazotti kör 

mindennapi tevékenységét. A tervezés területén biztosítja az alapdokumentumok elkészítését. 

Szervezi a lehetséges közvetett és közvetlen partnerekkel az együttműködést és gondoskodik 

arról, hogy a minőségi munkához szükséges tárgyi, humán erőforrások rendelkezésre álljanak. 

 

3) Folyamatok szabályzások rendszere: 

 

a) partnerkapcsolatok: a partner központú tevékenység az iskola működésének lételeme. 

Az egyik oldalról partnereink biztosítják számunkra a működéshez a tárgyi és szellemi 

forrásokat. Partnereinktől kapunk újabb motivációt a tevékenységekhez illetve 

segítséget az új utak felkutatásához. Másik oldalról partnereink igényei visszajelzései 

útmutatóak számunkra munkánk értékeléséhez, a kudarcok felszámolásához.  

b) Tervezés: célunk olyan tervezési struktúra kialakítása, mely eszköz lehet a 

kiszámítható, ellenőrizhető, egyenletes iskolai munkában. Feladatunk a tervezés 

folyamatának leírása, a tervezés kidolgozása, a tervezési szintek meghatározása. 

Iskolánk hosszú távú tervei közé tartozik a tanszakok bővítése, tanáraink fejlesztése, 

továbbképzése, ennek érdekében támogatjuk a továbbképzéseken való részvételüket, 

szakmai továbbtanulásukat a Magyar Táncművészeti Főiskolára. 

c) Értékelés, mérés: Célunk, hogy mérések alapján pontos képet kapjunk arról, mik az 

iskolai munkánk erősségei, milyen területeken mutatkoznak hiányosságok, és milyen 

fejlesztési irányokban kell haladnunk. Feladatunk ennek megfelelő értékelési rendszer, 

folyamat kialakítása a meglévő elemek működtetésével, ehhez eszköz kidolgozott 

vizsgarendszerünk további működtetése, hatékony vizsgálatok kidolgozása. 

d) Ellenőrzés: Az intézmény célja jogi normáknak megfelelő intézményműködtetés. Az 

intézmény feladata ellenőrzési szintek meghatározása, ellenőrzési területek 

pontosítása, a vezetői ellenőrzés kidolgozása. 

e) Nevelés, oktatás: célja a szülői igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítása, a 

sokirányú érdeklődéssel bíró toleráns, beilleszkedni és együttműködni képes 

személyiségek formálása nevelőmunkával. Feladata az oktatás, nevelés közös 

követelményeinek érvényesítése. Rendszeres pedagógiai együttműködés formáinak 

kidolgozása, a tanulás támogatása a meglévő elemek felhasználásával. 

 

 

Az intézmény feladata a folyamatos fejlesztés, a minőségirányítási program szabályzásával. 
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VI. KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 

 

 

 Óvodák, iskolák alapítványi báljain rövid műsor adása és azon intézményekkel való 

kapcsolattartás. 

 Az országban működő hasonló alapfokú művészeti intézményekkel  

 Forma 1 Fitnesz és Hastánc Stúdióval 

 Forma Táncsport Egyesülettel 

 Szegedi Tudományegyetemmel 

 A  táncművészethez tartozó és a verseny sportjait összefogó szövetségekkel 

 

 

 

 


