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Kérdezz-Felelek 
Mióta folyik művészeti oktatás Herceghalmon? 

A művészeti iskola a 2017-2018-as tanévben kezdte meg működését, a 2022-2023-as tanévben a 

hatodik tanévet kezdjük. 

Milyen művészeti ágakon lehet tanulni a művészeti iskolában?  

A művészeti iskolában három művészeti irányon lehet tanulni: képzőművészet, táncművészet, 

zeneművészet. 

Hogyan épül fel a művészeti képzés? 

Az alapfokú művészeti oktatás az általános iskolai oktatáshoz hasonlóan nyolc évig tart és két 

szakaszra bontható. Az első két évben a növendékek az előképzős évfolyamokra, a harmadik 

általános iskolai évfolyamtól pedig alapfokú évfolyamokra járnak.  

Mi a különbség az előképző és az alapfokú évfolyamok között? 

Ez művészeti áganként eltérő lehet, de alapvetően az előképző évfolyamokon alacsonyabb 

óraszámban, kevesebb tantárgyat tanulnak a növendékek. 

Milyen óráik vannak a diákoknak a művészeti iskolában? 

Képzőművészeti ágon 8 éven keresztül a grafika és festészet tantárgyat sajátítják el a növendékek. 

Ehhez társul az általános iskola harmadik évfolyamtól (alapfokú évfolyamokon) a vizuális alkotó 

gyakorlat tantárgy, melynek keretében a gyermekek még egy tantárgyat kötelezően választaniuk kell 

a kerámia illetve a tűzzománc tantárgyakból. 

Táncművészet tanszakon a 8 évfolyam során népi játékok (előképzőben) majd a néptánc a 

növendékek főtantárgya. 

Zeneművészeti ágon a következő tanévben négy hangszer közül választhatnak a diákok. A fafúvós 

tanszakon furulyát vagy fuvolát; akkordikus tanszakon gitárt; ütős tanszakon jazz-dobot; billentyűs 

tanszakon zongorát választhatnak a diákok fő tantárgyukként. A fő tárgy mellé kötelezően választani 

kell a zenelmélet tantárgyat (szolfézs) hat tanéven keresztül. A hatodik évet követően a fő elméleti 

tantárgy a zenetörténet. Mind a hangszeres mind az elméleti órákon (szolfézs) lehetőség van a közös 

zenélésre, éneklésre, mint a kamarazenélés, zenekar és a kórus  
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Mikor vannak a művészeti iskolás órák? 

Mind az egyéni (zenei) mind a csoportos (képzőművészet, táncművészet) képzéséken az 

iskolaotthonos oktatás keretében valósulnak meg a művészetis órák a tanulók napirendjébe 

beépítve. 

Milyen időbeli elfoglaltságot jelent a művészeti képzés? 

A képzőművészeti ágon az előképző évfolyamokon heti egy dupla óra, az alapfokú évfolyamokon heti 

két dupla óra keretében valósulnak meg az órák. 

A táncművészet ágon az előképző évfolyamokon heti egy dupla óra, az alapfokú évfolyamokon heti 

két dupla óra keretében valósulnak meg az órák. 

A zeneművészeti ágon a hangszeres órák vagy heti 2x30-percben vagy 1x60 percben valósulnak meg. 

Az elméleti képzés (szolfézs) az előképző évfolyamokon egy tanórát, alapfokú évfolyamokon két 

tanórát vesz igénybe. 

Milyen felszerelés kell a művészeti órákra? 

Képző- és táncművészeti ágon az órákhoz minden eszközt a művészeti iskola biztosít. Zeneművészeti 

ágon egyes tanszakokon lehetőség van a hangszerkölcsönzésre, illetve az iskolai gyakorlásra. 

Milyen költségekkel jár a művészeti képzés? 

A művészeti képzés térítési-illetve tandíjas. A díjak mértékét az Érdi Tankerület határozza meg. Ha a 

növendék egy művészeti ágon tanul térítési díjat, ha több művészeti ágon tanul az egyiken térítési 

díjat a másikon tandíjat fizet. A 2021/2022-es tanévben a térítési díj mértéke 18400 Ft/tanév, a tandíj 

mértéke 55.400 Ft/tanév. A képzési díjak két részletben, a tanév elején és félévkor kell kifizetni, 

átutalással az Érdi Tankerület részére.  

Milyen előnyei vannak a művészeti képzésnek végzettséget szereznek a diákok a művészeti képzés 

befejeztével? 

A művészeti órákon a diákok kibontakoztathatják képzőművészeti, zenei és tánctehetségüket melyek 

gazdagítják személyiségüket. A diákok munkáinak folyamatos megjelenést biztosítunk a kiállítások és 

fellépések alkalmával. Növendékeink, akik a művészeti iskola „A” tagozatán végeznek a képzés végén 

alapfokú végzettséget szerezhetnek az adott művészeti tárgyból. A művészeti iskolában lehetőség 

van „B” azaz tehetséggondozott képzésben is részt venni, amely célirányosan készíti fel a 

növendékeket a művészeti középiskolára.  

Hogyan kell jelentkezni a művészeti iskolába? 

A jelentkezés a művészet iskolába külön jelentkezési lapon történik, mely az iskola illetve a művészeti 

iskola honlapjáról is letölthető. A felvételi eljárás során a gyermeknek részt kell vennie egy felvételi 

beszélgetésen, melyen a pedagógusok játékos formában készségeit, képességet mérik fel. 

További kérdések esetén: 

Keressék fel honlapunkat: https://hami.hehaiskola.hu/ 

E-mail: hami@herceghalom.hu  
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