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Vezetői összefoglaló 
 

A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola a 2020/2021-as tanévre szóló munkatervét részben sikeresen 
teljesítette.  

A 2020/2021-es tanév rendkívüli helyzet elé állított minket. A tanévkezdés előtt el kellett készítenünk saját 
járványügyi protokollunkat, eljárásrendünket, jelzőrendszerünket, amelyek az újabb minisztériumi 
utasításoknak megfelelően a tanév folyamán változtak. A digitális oktatás várható elrendelése esetén felkészültünk 
az azonnali online oktatásra is. Ennek érdekében 2020 nyarán kiépítésre került egy egységes digitális platform, 
a Microsoft 365 Iskolai alkalmazás, asztali számítógépeinket felszereltettük kamerával, mikrofonnal és hangfallal, 
októbertől útnak indítottuk digitális tananyagcsomagunkat is. Elkészült digitális házirendünk. Szeptembertől 
induló zenei csoportjainkat (szolfézs, zeneirodalom, kamarazene, zenekar, énekkar) az eddigi hagyományos 
formától eltérően működtettük. 

A 2020.11.10-től a 14/2020. (XI.10.) EMMI határozata értelmében hibrid oktatásra kellett rátérnünk, a 
17/2021. (III.5.) EMMI határozata értelmében pedig 2021. március 8-ától a nevelés-oktatás intézményünkben 
kizárólag tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre egészen 2021. május 9-ig. Bizonyos 
hagyományos hangversenyeinket kizárólag online, digitális hangfelvételek készítésével és azok 
összeszerkesztésével tudtuk csak megvalósítani, egyes rendezvényeink viszont a járvány miatt sajnos elmaradtak. 

Munkatervünkben kiemelt feladatunk volt a tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészülés, a pedagógusok 
önértékelése mellett az intézményvezető és az intézmény önértékelése. A tanév végére összesen 35 fő pedagógus 
önértékelésével fejeződött be a pedagógusok önértékelésének 3 éves ciklusa. Az utolsó évben elsősorban a 
tartósan távollévő státuszból visszatérő pedagógusok és az új alkalmazottak önértékelésére került sor.  
Kiemelten figyeltünk a minősítésekre. Az idei tanév első félévében 1 fő, a 2. félévben 4 fő pedagógus sikeres 
minősítési eljáráson vett részt.   

Éves munkatervünkben nem szerepelt, de a tanév 2. felében kidolgozásra került a pedagógusokra vonatkozó 
Gyakornoki szabályzatunk, amelyet a nevelőtestület a félévi értekezleten kiadásra javasolt. A szabályzat alapján 
a mentori program szűkebb követelményekkel a tanév 2. félévében elindult.  

Gondot fordítottunk pedagógusaink akkreditált és nem akkreditált továbbképzésben való részvételére, 
támogattuk a továbbképzési tervben szereplő pedagógusok továbbképzésének teljesítését, belső előadásokat 
szerveztünk. 

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az intézményi tanács nevelőtestületi delegáltja személyében 
bekövetkezett változás miatt új delegált személyre szavazott a nevelőtestület. 

Ebben a tanévben kizárólag az E-Kréta naplót használtuk. A felület a tanév folyamán folyamatosan új 
lehetőségekkel bővült. A pedagógusok számára a felület teljes megismerése és alkalmazása a következő tanév 
egyik fő feladata kell legyen. 

A tavaly szeptemberétől bevezetett Zenei munkaképesség-gondozás foglalkozásainkat 3 csoportban az idei 
tanévtől két szakvizsgázott pedagógus irányította.  

Az idei tanévben a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése érdekében folytattuk online Szülői Hírlevelünket, 
amely most is 2 számban jelent meg. A szülők visszajelzése mindkét esetben pozitív volt. 

Hagyományos hangversenyeinket kizárólag online tudtuk megtartani: Zene világnapi hangverseny, B-
tagozatosok hangversenye, Karácsonyi hangverseny, Lukin László Emlékhangverseny, „Állatok a zenében” c. 
ismeretterjesztő előadás, zenés farsangi mulatság. További programjaink közül kiemelkedtek kizárólag tanulóink 
körében meghirdetett tanulmányi versenyeink. A Lukin Csalogánya Népdaléneklési Fesztiválra összesen 30 
tanuló, a Lukin László Hangszeres és Magánének Versenyünkre pedig 119 diákunk küldött be zenei felvételeket, 
hogy a szaktanárainkból álló zsűri értékelje és díjazza produkcióikat.  

Különös gonddal kezeljük továbbra is iskolánk humán erőforrásának fejlesztését. Belső szakmai és tanügyi 
továbbképzéseink mellett az idei évben is megrendeztük Zenepedagógiai Szakmai Projekthetünket, ahol 
munkaközösségeink szakmai műhely keretében aktuális kérdésekről értekeztek  

Hangszerparkunk tovább javult a „Hangszercsere program 2020” jóvoltából. Összesen 4.157.400 Ft értékben 
számos új hangszert és tartozékot sikerült az idei tanévben is használatba vennünk. Az Érdi Tankerületi Központ 
jóvoltából további 2 db gyermek-vadászkürtöt és 2 db fuvolát tudtunk vásárolni.   

 
SWOT analízis: Nevelőtestületünkkel az intézményünkre vonatkozóan megfogalmaztuk erősségeinket, 

gyengeségeinket.  
Erősségünk továbbra is, hogy minden helyzetben támaszkodhatunk pedagógusaink szakmai felkészültségére, 
tapasztalatára, tudására. Összetartozás, együttműködés, segítőkészség, rugalmasság jellemzi a nevelőtestületet. 
Pedagógusaink nyitottak az új pedagógiai módszerekre, amelyeket aztán a gyakorlatban is szívesen és 
eredményesen alkalmaznak. Oktatásunk gyermekbarát. A differenciálás megtalálható tanmeneteinkben az SNS-s 
tanulók oktatásán át a tehetséges, kiemelkedő képességű tanulók oktatásáig. Közös feladatunk a művészeti 
nevelés, melynek érdekében a belső tudásmegosztás, egyes pedagógiai módszerek, tapasztalatok átadása 
természetes és elfogadott. Zavartalan a kommunikáció egymás között. Iskolánk részt vesz Érd kulturális életében. 
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Szükséges figyelnünk az adminisztrálások pontosságára, a határidők betartására. Mindenképpen kívánatos 
továbbra is a belső környezet esztétikusabbá tétele: bútoraink elavultak. Színesíthetjük, szépíthetjük 
helyiségeinket pl. a tanulók rajzaival, év végi vizsgalapjaikkal, hangversenyeink fényképeivel. Szükséges a 
kihelyezett tagozaton tanító kollégák munkahelyi körülményeit – amennyiben lehetséges – javítanunk (pl. kisebb 
szekrények biztosítása, ahol tanításhoz szükséges eszközeiket tárolhatják).   
Lehetőség, hogy a kihelyezett tagozatokon tanító pedagógusok szakmai kapcsolatának erősítése céljából közös 
hangversenyeket szervezzenek maguk között. A honlap és a Facebook oldal mellett érdemes lenne instragram 
oldalt is elindítani.   
Az iskola főépületére molinót és „cégtáblát” lehetne kihelyezni, hogy az érdeklődők könnyebben megtalálják 
iskolánkat, jobban reklámozhassuk zenei oktatásunkat. 
Külső kapcsolatainkat tovább erősíthetnénk az óvodákkal, a nagycsaládosok egyesületével. 
Fontosnak tartjuk, hogy a kihelyezett tagozatok iskolaigazgatóival kapcsolatainkat szorosabbra fűzzük – közös 
programok, előadások megtartásával. 
Évek óta veszélyt jelent, hogy iskolánknak nincs hangversenyterme, megfelelő színvonalú és mennyiségű 
szaktanterme. Valamennyi szaktantermünkben nagy az áthallás, különösen a kamaraterem és a mellette lévő 
tanterem között. Kamaratermünk az előadásokon már nagyon szűkös, hamar elfogy a levegő, a fűtés 
egyenetlensége miatt nagyon meleg, szükséges lenne egy légkondicionáló berendezés.    
Kihelyezett tagozatainkon egyre nehezebb megoldani a délutáni hangszeroktatást. A zenetanár végtelen türelmére 
és alkalmazkodó képességére van szükség az ottani oktatás elvégzéséhez.  (Pl. 14.00 óra előtt nem kezdődhet el 
oktatás, nincs saját szaktanterem, zaj van, sokszor szemét van, át kell rendezni a termet, nincs szekrény, ahol a 
kottát, kottatartót tárolni lehetne stb.) 
Tanulóink leterheltek, Érd város közlekedése nehézkes, növendékeink nehezen jutnak el zeneóráikra, késő este 
nem szívesen hozzák el a szülők gyermekeiket az oktatásra. 
Központi épületeink elhanyagoltak. A szaniterhelyiségek felújításra várnak, a fűtésrendszer és világításrendszer 
korszerűsítésre szorul. A három épület tetőszerkezete cserére érett.  
 

 
Érd, 2021.06.16. 
 

 
 

Szabóné Bán Ildikó 
intézményvezető 
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1.  Pedagógiai folyamatok  
1.1. Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról 
Az idei tanévben az éves munkatervünkben az alábbi fő feladataink, célkitűzéseink voltak: 
 
Jogszabályok által előírt feladatok 

 Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre 
Az idei tanévben az intézmény és az intézményvezető bekerült a 2021. évi országos pedagógiai-szakmai 
ellenőrzési tervbe, így az intézmény és intézményvezető ellenőrzésére 2021-ben kerül sor. Az emberi erőforrások 
minisztere 23/2021. (V. 31.) EMMI határozata az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési eljárások 
megszervezéséről és lebonyolításáról szóló 15/2020. (XI. 26.) EMMI határozat módosításáról alapján a 2021. évi 
országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyeletek) időpontjainak kijelölési határidejét 2021. június 8-ra 
módosította. A tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja október (intézményvezető) és december (intézmény) hónapban 
várható.  
Az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat a megadott határidőre az OH informatikai támogatói felületén 
időben feltöltöttük. 

 
 Pedagógusminősítés 

2020 októberében 1 fő pedagógus, 2021-ben 4 fő (1 fő Ped. I. és 3 fő gyakornok) minősítése sikeresen lezajlott. 
 

 Éves Önértékelési terv elkészítése 
Az intézményi önértékelési programhoz kapcsolódóan elkészítettük az idei tanévre szóló Éves Önértékelési 
Tervet. A terv a pedagógusok mellett az intézményvezető és az intézmény átfogó önértékelésének ütemtervét is 
tartalmazta. Ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása megtörtént.  

 
 Önértékelési folyamatok elvégzése – intézkedési tervek megvalósítása 

Az éves önértékelési tervben meghatározott pedagógus, intézményvezető, intézmény önértékelését az 
önértékelési terv szerint elvégeztük. Az első félévben 1 fő pedagógus önértékelése sikeresen lezajlott. A 2. félévben 
az intézmény, az intézményvezető és 5 fő pedagógus önértékelésére került sor. Az intézmény 5 évre szóló 
intézkedési tervét nevelőtestületünk jóváhagyta, az informatikai felületre a megadott határidőn belül feltöltésre 
került, a fenntartó számára elküldtük. 
A következő tanévtől az intézkedési tervben meghatározott feladatok be kell hogy kerüljenek az éves 
munkatervbe. 
 

 Éves beiskolázási terv módosítása 
 A dokumentum módosítása, ismertetése, nevelőtestületi jóváhagyása megtörtént. 

 
 Éves beiskolázási tervben foglaltak feltételeinek biztosítása 

Az akkreditált továbbképzésben részt vevő pedagógusok képzésének feltételeit biztosítottuk az Éves beiskolázási 
tervben foglaltak szerint. Az idei tanévben 5 fő pedagógus vett részt akkreditált továbbképzésen.   

 
 KRÉTA E-napló alkalmazása 

Az idei tanévben már kizárólag az E-naplót használtuk. A felület a tanév folyamán folyamatosan új lehetőségekkel 
bővült, amelyeket igyekeztünk minél jobban megismerni és körülményeinket figyelembe véve alkalmazni. A 
pedagógusok számára a felület teljes megismerése és alkalmazása a következő tanév egyik fő feladata lesz. 
 

 Intézményi tanács új tagjainak delegálása és megbízása 
Az intézményi tanács korábbi nevelőtestületi küldöttjének megbízása nyugdíjazás miatt lejárt, így új tag 
delegálása vált szükségessé. A nevelőtestület az intézményi delegált személyét még szeptemberben megszavazta, 
azonban a jogszabály értelmében újraválasztás volt szükséges. Az intézményi tanács intézményi delegáltjáról 
szóló új nevelőtestületi döntés januárban született meg.  
Az önkormányzat részéről Gregus László önkormányzati képviselő vállalta el a felkérést. Sajnos Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának közgyűlése polgármesteri felterjesztés hiányában mind a mai napig nem tudott 
határozatot hozni a delegált személyéről.  
 
Stratégiai célok operatív lebontása: A pedagógiai program megvalósítása 
2019 szeptemberétől lépett életbe új Pedagógiai programunk felmenő rendszerben. Továbbra is kiemelt 
jelentőségű volt a programban foglalt pedagógiai alapelveink és értékeink mentén megalkotott feladataink 
operatív megvalósítása.  
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Többek között: 
 személyre szóló, differenciált fejlesztés,  
 ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás,  
 a diákok esztétikai-művészi kifejezőképességének, kreativitásának fejlesztése, motiváció és tér nyújtása a 

művészeti tevékenység elsajátításához, 
 társas kapcsolatok, a közösségi élet iránti igény erősítése, 
 a szociális-kulturális hátrányok csökkentése, speciális, egyéni fejlesztő programmal a sajátos nevelési 

igényű tanuló nevelésének-oktatásának támogatása,  
 az arra alkalmas, tehetséges növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra; 
 rendszeres és ösztönző pedagógiai értékelés. 

 
Pedagógiai programunk szerint történt munkavégzésünk, amely a munkaközösségi munkatervekben és a 
személyre szóló tanmenetekben is megjelent. 
Éves munkatervünk meghatározta szakmai munkánk céljait, feladatait. Pedagógiai programunk megvalósítása – 
az intézmény kedvezőtlen infrastrukturális adottságai (hangversenyterem hiánya), valamint a járványhelyzet 
miatt – nagyon sok szervezőmunkát és energiát igényelt.  
 
A zongora munkaközösség munkája a várakozásokkal ellentétben, új szabályokkal, újabb korlátozó 
intézkedésekkel indult. A kialakult járványhelyzet miatt át kellett térniük olyan megoldásokra, amilyeneket eddig 
még nem alkalmaztak: online össztanszaki koncert, digitális hangfelvétel, videófelvételek készítése a tanulók félévi 
hangversenydarabjáról, online tanszaki megbeszélés, Microsoft 365 használata, online verseny meghirdetése. 
Sajnos nagyon sok tanuló hiányzott betegség vagy karantén miatt. A járványhelyzet miatt a „Kezdők 
meghallgatását” nem tudták megtartani. Programjaik közül kiemelkedett a 2021. január 2-ára meghirdetett online 
Össztanszaki koncertjük, melynek videófilm szerkesztését az egyik 10. évfolyamos tanuló készítette. A tanévben 
két fontos szakmai megbeszélést is tartottak, melyen aktuális témákról értekeztek. A Lukin 
Hangszeres/magánének versenyen tanszakunkról 42 tanuló küldte el versenyanyagának videófelvételét. Az online 
oktatás alatt korrepetítor kollégáik más tanszakon tanító kollégáink kérésére újabb ás újabb digitális 
zongorakíséreteket készítettek. Az elmaradt Nyílt napok helyett a zongora tanszakot népszerűsítő videó-
összeállítást készített három kolléga, amely az iskola honlapján, illetve az iskola Facebook oldalán is látható. 
A zongora tanszak, a közösen megbeszélt követelmények szerint, elsősorban élő vizsgát tartott. A 
vizsgaprodukciókról általánosságban elmondható: a tanulók előadásai lényegesen jobbak voltak, mint amire 
számítottak. Néhány esetben (főleg magasabb évfolyamon), élmény volt hallgatni a tanulók előadását. 
 
A vonós munkaközösség az éves munkatervében meghatározott pedagógiai feladatokat megvalósította. A 
tervezett programjaik nagy részét a rendkívüli helyzet miatt nem tudták megtartani: kezdő tanítványaik 
meghallgatása, az első félévi közös tanszaki hangverseny lebonyolítása és a felzárkóztató szakmai összejövetel 
közös óra keretében, az Országos Bihari János verseny, „Kicsinyek hangversenye” és a skála-etűd beszámoló. 
További rendezvényeiket kizárólag online tartották.  A 2. félévben egy kolléganő 3 tanulója részt vett az Országos 
online  hegedűversenyen, ahol két diákja ezüst, egy tanulója bronz minősítést ért el. A második félévben 
megrendezett Lukin Hangszeres Versenyen 30 tanulójuk vett részt. Sok olyan új oktatási módszert kellett nekik is 
alkalmazniuk és bevezetniük, melyeket eddig nem ismertek.  A digitális oktatás sok gondot okozott: lefagyott a 
rendszer, vagy a kép nem volt szinkronban a hanggal, a gyermek a nála lévő digitális eszközt nem tudta helyesen 
beállítani vagy kezelni, a nem teljes kép hiánya rosszabb hangszertartást, vonófogást eredményezett, főleg a kezdő 
vagy alsó évfolyamon tanuló növendékeiknél. Gondot okozott még a hangszerek behangolása is. A nehézségek 
ellenére tanszakuk éves munkája sikeres és eredményes volt. 
 
A fúvós munkaközösség a tanévet a járványügyi előírásokat betartva hagyományos oktatással tudta elkezdeni, 
amely különösen a teljesen kezdő növendékek számára volt hasznos. Az előző tanévben létrejött lemaradásaikat 
pótolni tudták, azonban a felzárkóztatás folyamatos kell legyen. Igen megnehezítette munkájukat a 2020. 
november közepétől elrendelt hibrid oktatás. Sajnos, az órarendek felborulása, vagy a nem megfelelő digitális 
eszköz hiánya miatt néhány kollégának nem tanítási napján is órát kellett tartania.  
Kiemelt pedagógiai céljuk, a szülőkkel való kapcsolattartás előtérbe helyezése eddig sikeresnek mondható, amely 
elsősorban digitális technikán keresztül valósult meg (pl. videófelvételek, online koncertek).  
Programjaik között kiemelkedett az októberben felvett és beküldött felvételekből összeállított „Kezdők 
hangversenye” online hangverseny, amely a 2020 tavaszán elmaradt koncertjük pótlása volt. Tanszakuk 
növendékei szerepeltek a zeneiskola karácsonyi koncertjén és a Lukin Emlékhangversenyen is. A Zenés farsangi 
mulatságon egy kolléganőjük tanári különdíjban részesült, illetve növendékei is helyezettek lettek. 3 növendékük 
országos versenyen is indult (fuvola, mélyréz), ahol a diákjaik szépen szerepeltek. 
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A vegyes munkaközösség gitár, harmonika, magánének és ütős tanárok szakmai közössége. Ebben a tanévben 
minden kolléga igyekezett a pedagógiai szaktudásának megfelelően kihasználni az online oktatás lehetőségeit, a 
saját hangszerének adottságait szem előtt tartva. Gyakoriak voltak a szakmai összejövetelek, konzultációk. Online 
videó készítésével és feltöltésével részt vettek az egész évben hagyományosan megrendezett hangversenyeken: 
”Állatok a zenében” c. Ismeretterjesztő bemutatón, Zene Világnapi koncerten, Karácsonyi hangversenyen, Farsangi 
műsoron, Zenepedagógiai projekthéten. Különösen sikeresen alkalmazták a digitális kottatárat. Kiváló 
eredménnyel szerepeltek növendékeik online versenyeken: regionális gitárversenyen, Országos 
harmonikaversenyen, Lukin Csalogánya Népdaléneklési Fesztiválon, Lukin László Hangszeres- és Magánének 
Versenyen. Az online oktatás ellenére színes, mozgalmas évet zárhattak. 
 
A zeneismeret munkaközösség év elején eltervezett programjait részben tudta megvalósítani. Ezek közül 
kiemelkedett az online szervezett Lukin Csalogánya Népdaléneklési fesztiváljuk, valamint a Lukin Napok 
részeként tartott „Állatok a zenében” c. PPT bemutatójuk.  
A járványhelyzet miatt az oktatás megszervezése a tanév folyamán mindig új feladat elé állította a tanszakot.  
A néhány éve beindított óralátogatások idén elmaradtak, viszont az új digitális tananyagok megismerése, a 
Microsoft Teams rendszer használata sikeres volt. A digitális oktatás időszakában a konzultációs megbeszélések 
és a szakmai tapasztalatcsere online formában történtek, ahol többek között új szolfézs-kiadványokkal is 
megismerkedtek (Margaréta 3. kötet, új, átdolgozott Dobszay 1. tankönyv). Új kapcsolatok kialakítása a környező 
települések iskoláival a vírus miatt nem sikerült.  
 
Fúvószenekar: Az idei tanévben 2 fő új kolléga irányította a fúvószenekar ütős- és fafúvós részlegét. 
Szeptemberben a zenekar még teljes létszámban tartott próbákat vagy a zeneiskola kertjében, vagy a Földrajzi 
Múzeum kocsiszínében. Októbertől kezdve 2-4 fős kamaracsoportokban működtek, november közepétől pedig 
kizárólag online folytak a tanórák, ahol főleg a zenei ismeretterjesztésen volt a hangsúly. Az első félévben a fent 
említett körülmények miatt hangversenyen nem tudtak szerepelni, de a második félév végén, 2021. május 30-án a 
Szepes Gyula Művelődési Ház felkérésére a Hősök napja alkalmából tartott ünnepségen szerepeltek. A 
bizonyítványosztásra újabb műsorral készültek. 
 
Vonószenekar: A vonószenekar is az idei tanévben nehéz körülmények között kezdte meg munkáját. Sajnos, több 
növendék a tanév kezdetével nem tudta vállalni a zenekari elfoglaltságot. A sikerélmény a gyermekek számára 
nagyon fontos, így több csoportban dolgozott az együttes, hogy részt vegyenek az iskola hagyományos 
hangversenyein: Zene Világnapi hangverseny, Karácsonyi hangverseny. A 2. félévet még zenekari 
szólampróbákkal indíthatták, de a járvány és a lezárás miatt megszűntek a próbalehetőségek. Online órák 
keretében Mozart Varázsfuvoláját dolgozták fel. Az ünnepélyes tanévzáróra Karl Jenkins Welsi zeneszerző Palladio 
c. művével készültek.  
 
Énekkar: Szeptemberben új kihívásokkal kellett szembenézniük a vírus miatt, pedig nagy örömükre közel 40 fő 
jelentkezett a kórusba.  Kóruspróbáikat egész évben szüneteltették, így a személyes kapcsolat megszakadt 
tanulóikkal. A kórusvezetők év elején kottacsomagot állítottak össze a kórustagok részére, így ők a felénekelt 
szólamokat otthon is tudták tanulni. A pedagógusok igyekeztek színes, érdekes feladatokat összeállítani. A tanulók 
zenetörténeti ismereteiket PPT-s bemutatókkal bővítették, a tanult kórusműveket meghallgathatták színvonalas 
énekesek előadásában, és ők maguk is kutathattak érdekességek után. A feldolgozott tananyag értékelése teszt 
formájában történt. 
 

 Kiemelt feladataink 
Az idei tanévben a COVID-19 vírus terjedésével számos biztonsági protokollt, járványvédelmi eljárásrendet kellett 
kialakítanunk. A digitális oktatás várható elrendelése esetén felkészültünk az azonnali online oktatásra. Ennek 
érdekében szeptembertől egy egységes digitális platform, a Microsoft 365 Iskolai alkalmazást használtuk.  
 
Nem csak az online oktatás segítésére egy zenei digitális tananyagcsomagot indítottunk el. Zongorakíséreteket, 
zenei felvételeket készítve és azokat a növendékeknek továbbítva a diákok otthontanulását, motivációját 
segítettük ezzel elő. A szükséges hangtechnikai eszközök beszerzését iskolánk alapítványa támogatta. 

 
Az elmúlt tanévben új tantárgyként került bevezetésre a Zenei munkaképesség-gondozás. A tantárgy tanulásához 
szükséges feltételrendszert biztosítottuk. Az idei tanévben 3 csoportban, 2 fő szakvizsgát tett pedagógus 
irányításával zajlottak a foglalkozások.  

 
Közösségfejlesztési feladataink közül kiemelkedik a minden tanévben megrendezett regionális hangszeres 
verseny szervezése. Az idei tanévben a járványhelyzetre való tekintettel kizárólag az iskolánk tanulóinak hirdettük 
meg decemberben a Lukin László Hangszeres és Magánének  Versenyt valamennyi hangszerre. A versenyre 
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összesen 119 tanuló jelentkezett zongora, vonós, fa- és rézfúvós, gitár, harmonika és magánének hangszerből. A 
járványügyi helyzet miatt a verseny  végső – a munkaközösségek valamennyi szaktanáraiból álló zsűritagok – 
értékelése 2021. június 7-9. között zajlott. A versenyen összesen 16 kiemelt arany, 73 arany, 30 ezüst minősítés 
született. 
 
Kiemelt feladatunk volt a 2018-ban nagy sikert aratott Tavaszi Hangszerbemutató sorozatunk folytatása az érdi 
Zenei Könyvtárral együttműködve, melyet „hangszer-simogatóval” egészítettünk volna ki. A programsorozat nagy 
mértékben segítette volna az iskolánkba történő új tanulók jelentkezését, azonban az esemény a járványügyi 
helyzet miatt elmaradt.  
 

 Zenei ismeretterjesztés, a Lukin Bérlet hangversenysorozat* 
 
A LUKIN BÉRLET 2020/2021 eseményei: 
 

 I. ŐSZI TANÁRI HANGVERSENY  
 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai és vendégek 
 A program a járványhelyzet miatt elmaradt. 
   

 II. KARÁCSONYI HANGVERSENY(EK) 
 Résztvevők: az iskola zenei együttesei, szólistái 
A program videók készítésével és összeállításával valósult meg, amely a honlapunkon megtekinthető. 
 

 III.  LUKIN NAPOK 
A programsorozat videók, prezentáció készítésével és összeállításával valósult meg, amely a honlapunkon 
megtekinthető. 
 
 1.) Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére 
  Résztvevők: a zeneiskola együttesei, tanulói 
 
 2.) Ismeretterjesztő előadás – Állatok a zenében 
  Résztvevők: a zeneiskola tanulói 
 

 IV.  HANGSZERES/MAGÁNÉNEK VERSENY 
 Résztvevők: az iskola tanulói, pedagógusai 
 A verseny végső értékelése: 2021. június 7-9. 

 
 V.  TAVASZI TANÁRI KONCERT 

 Résztvevők: a Lukin László AMI művész-tanárai  
 A program a járványhelyzet miatt elmaradt. 
 
A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerültek volna megvalósításra. 
  
Összegezve: 
A 2020/2021-es tanév rendkívüli helyzet elé állított minket. A Covid-19 vírus terjedésével számos biztonsági 
protokolt, járványvédelmi eljárásrendet kellett kialakítanunk, betartanunk és betartatnunk. A 2020.11.10-től a 
14/2020. (XI.10.) EMMI határozata értelmében hibrid oktatásra kellett rátérnünk, a 17/2021. (III.5.) EMMI 
határozata értelmében pedig 2021. március 8-ától a nevelés-oktatás intézményünkben kizárólag tantermen kívüli, 
digitális munkarendben került megszervezésre egészen 2021. május 9-ig. Hagyományos rendezvényeinket 
kizárólag online, digitális hangfelvételek készítésével és azok összeszerkesztésével tudtuk csak megvalósítani. 
A pedagógiai programban meghatározott zenepedagógiai céljainkat az alábbi feladatok megvalósításával értük el: 

 hangszeres egyéni és csoportos melléktárgyi tanítási órák megtartása 
 szakmai munkaközösségi hangversenyekre történő felkészítés és részvétel 
 I. félévben emelt szintű „B” tagozatos vizsgákra felkészítés és részvétel 
 Lukin Hangszeres- és Magánének versenyre és Lukin Csalogánya Népdaléneklési fesztiválra történő 

felkészítés és részvétel 
 külső (országos, területi) versenyekre történő felkészítés és részvétel 
 hagyományos iskolai hangversenyekre való felkészítés és részvétel 
 tanulók felkészítése év végi hangszeres és elméleti vizsgákra, ezek szervezése, lebonyolítása 
 tanulók felkészítése hangszeres és elméleti alap- és záróvizsgákra, azok szervezése, lebonyolítása 
 zenei produkcióval részvétel a városi ünnepségen 
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1.2. A tantermen kívüli oktatás (digitális oktatás) megszervezése, formái, tapasztalatai 
A Covid-19 vírus terjedésével időben fel kellett készülniük az intézményeknek a járvány megfékezése, terjedése 
ellen tett intézkedések meghozatalával. A tanévkezdés előtt el kellett készítenünk saját járványügyi 
protokollunkat, eljárásrendünket, jelzőrendszerünket, amelyek az újabb minisztériumi utasításoknak megfelelően 
a tanév folyamán változtak. A digitális oktatás várható elrendelése esetén felkészültünk az azonnali online 
oktatásra is. Ennek érdekében 2020 nyarán kiépítésre került és szeptembertől alkalmazott egységes digitális 
platformot, a Microsoft 365 Iskolai alkalmazást használtuk, amely mind a pedagógusok, mind a diákok számára 
elérhető lett. 
A szeptemberben induló oktatást az alábbi formában kezdtük el: 
 Egyéni hangszeres oktatás – személyes jelenléttel, betartva az iskola járványügyi protokollját. 
 Csoportos szolfézs/zeneirodalom oktatás – valamennyi szolfézs/zeneirodalom csoportban közel egyenlő 

tanulólétszámban bontottuk a csoportokat. 2x45 perc vagy 1x90 perc helyett a tanulók 1x40 percben vettek 
részt hetente az órákon. A tanulók az óra másik felére otthoni feladatokat kaptak. 

 Kórus – Az EMMI járványügyi intézkedési tervében megfogalmazottak alapján a kórus/énekkar próbái 
felfüggesztésre kerültek. Kórusfoglalkozások helyett kórustörténeti oktatás és számonkérés folyt online 
formában. 

 Vonós- és gitárzenekar – Kizárólag szólampróbákat lehetett tartani, csoportbontásokkal (2-3 csoport). A 
csoportok órái 2 csoport esetén max. 40 percesek, 3 csoport esetén max. 25 percesek  voltak. A 
szólampróbákon maximum 4 tanuló vehetett részt, akik min. 1,5 méter távolságra lehettek egymástól.  

 Fúvószenekar (fa- és rézfúvós) – A zenekart fa- és rézfúvós részlegre bontottuk. Egyes részlegek max. 4 fő 
részvételével kisebb csoportokban dolgoztak, 1,5 méteres távolságban.  A tanórák ideje max. 40 perc.  

 Kamarazene – A kamarazene órákon egyszerre max. 4 tanuló vehetett részt, akik min. 1,5 méter távolságra 
lehettek egymástól. Ha ez nem volt megoldható, akkor további kisebb csoportokra kellett bontani az 
együttest. A tanulócsoportok hetente váltották egymást.  

 Zongora tanszak – Zongora tanszakon kerültük a négykezesek/hatkezesek tanítását. 
 
Iskolánk 2020.11.10-től a 14/2020. (XI.10.) EMMI határozata értelmében a 9. és annál magasabb évfolyamos 
növendékek esetében a nevelést-oktatást tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezte. Döntésem szerint 
ez alól kivételt tehettünk kizárólag az alábbi esetekben: 

 ha a tanulóról hangverseny- vagy versenyfelvételt kellett készítenünk és ez csakis az intézmény területén 
volt megoldható, 

 ha a növendék zenei középfokú felvételi vizsgára, bármilyen hangszeres versenyre készült és olykor 
szükség volt egyéni, személyes jelenlétet igénylő konzultációra, 

 ha a növendék részéről a tananyag feldolgozása, elsajátítása, a tanulmányi követelmények  teljesítése 
digitális oktatásban esetenként nehézségbe ütközött, és olykor szükség volt a tananyag megértéséhez, 
gyakorlásához egyéni, személyes jelenlétet igénylő konzultációra. 

Ilyen esetekben mindenképpen a szülő engedélye és hozzájárulása volt szükséges. 
 

A 8. vagy annál alacsonyabb évfolyamon tanulók személyes oktatáson vehettek részt, kivéve, ha a szülő vagy 
törvényes képviselő gyermeke számára kérte a digitális oktatásban való részvételt. A Kamarazene, zenekari órák 
ekkortól kizárólag online, digitális formában történhettek. A szolfézs, zeneelmélet-zenetörténet órák, zenei 
munkaképesség-gondozás órák a kialakult órarend szerint személyes jelenléttel vagy digitálisan (hibrid) voltak 
megtartva. 
 
A 17/2021. (III.5.) EMMI határozata értelmében 2021. március 8-ától a nevelés-oktatás intézményünkben 
kizárólag tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre egészen május 10-ig. Kivételt képeztek 
kizárólag azok a növendékek, akik országos hangszeres versenyre készültek.  
 
Igyekeztünk időben felkészülni a korrepetíciós órák online megtartására is. Ennek érdekében – és nem csak az 
online oktatás segítésére – egy zenei digitális tananyagcsomagot indítottunk el. A tananyagcsomag olyan 
zongorakíséreteket és más zenei felvételeket  tartalmaz tanszakokra lebontva, amely a növendékek 
hangszeres/elméleti otthontanulását, motivációját segítik elő. A szükséges hangtechnikai eszközök beszerzését 
iskolánk alapítványa támogatta. A felvételeket korrepetíciós tanáraink, zongoratanárok és elmélettanárok 
készítették.  
Szükséges volt iskolánk számítógépes parkját digitális oktatásra is felkészítenünk. A tanév kezdetére az Érdi 
Tankerületi Központ jóvoltából valamennyi asztali számítógépünket (12 db, ebből 6 db adminisztrációs célra 
használt) online oktatásra és kommunikációra alkalmassá tettük kamerák és  mikrofonok/mini hangfalak 
vásárlásával.  
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A folyamatosan változó járványügyi helyzetre tett intézkedések a tanév első harmadában nagy feladatot róttak 
mind az intézményvezetésre, mind a pedagógusokra. Az intézményvezetésnek folyamatosan gondoskodnia kellett 
arról, hogy az emberi élet védelmében újabb és újabb protokollokat, utasításokat adjon ki, és figyeljen azok 
betartására.  A digitális oktatás ellenőrzésére számos eljárásrendet alakítottunk ki.  
A pedagógusoknak és diákoknak is meg kellett ismerkedniük az Office 365 rendszerrel, amely nem ment 
zökkenőmentesen. A szülők részéről történő regisztráció nehézkes volt, több esetben újra kellett generálni a 
jelszót. Köszönet illeti iskolánk rendszergazdáját, aki időben segítségünkre volt, ha problémába ütköztünk. 
 
A novemberben indult hibrid oktatás megnehezítette az addig sem könnyű munkánkat. Elmélettanáraink tanítási 
óráikat egyidőben személyesen és online tartották, amely rendkívül nehézzé tette az órák szervezését. Sokszor 
akadozott a WIFI hálózat, elcsúszott a hang, vagy a tanítványok nem tudtak belépni az alkalmazásba. Több kolléga 
saját laptopján, rosszabb esetben okostelefonján dolgozott, oktatott. Hangszeres tanáraink órarendje a tanév 
folyamán többször változott, nem volt könnyű alkalmazkodni a szülők igényeihez. Egy-egy délutáni foglalkozás 
során hol személyes jelenléttel, hol digitálisan kellett oktatniuk. 
 
Év végi vizsgáinkat személyes jelenléttel vagy online, digitális hangfelvételek beküldésével szerveztük meg.  
 
Továbbra is erősen hiányos a számítógépes eszközparkunk. Több mint 40 pedagógusra összesen 5 laptopunk van, 
amelyből 2 darabot intézményi szinten használunk. Összesen 6 db asztali számítógép áll rendelkezésre 14 
szaktanteremre. Ahhoz, hogy egy esetleges újbóli digitális/hibrid oktatást megfelelő szinten tudjunk elvégezni, 
szükséges, hogy valamennyi szaktantermünkben rendelkezésre álljon megfelelő számítógép, kihelyezett 
tagozaton tanító kollégáknak laptop. 
 
1.3. Az intézmény alapdokumentumainak módosítása  
Ebben a tanévben a járványügyi helyzet miatt házirendünk a tanév I. félévében a nevelőtestület jóváhagyásával 
kiegészült egy melléklettel (Járványügyi eljárásrend) és egy függelékkel (Digitális házirend). A jogszabályi 
változások miatt azonban a Házirend újabb módosítására is szükség volt, amelyet a nevelőtestület a félévi 
értekezleten, 2021.01.29-én fogadott el és hagyott jóvá az intézményvezető. A dokumentumot elküldtük fenntartói 
ellenőrzésre, azonban mind a mai napig nem érkezett visszajelzés. 
A házirend az alábbi elemekkel bővült: 

 Osztályozó vizsgára történő jelentkezés módja 
 Környezettudatosságra vonatkozó elemek beépítése az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei, 

az iskolához tartozó területek használatának rendjében 
 A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való 

használatának szabályai 
 A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és 

elosztási rendje 
 A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 
 Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb 

alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett 
közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei 
és az alkalmazandó intézkedések 

 
A házirend az zeneiskolai tájékoztató füzetre és a foglalkozási naplóra vonatkozó előírásai megszüntetésre 
kerültek, helyette a KRÉTA Iskolai Alaprendszer lépett életbe. 
 
A tanév 2. felében kidolgozásra került a pedagógusokra vonatkozó Gyakornoki szabályzatunk, amelyet a 
nevelőtestület 2021. január 29-i nevelőtestületi ülésén kiadásra javasolt. A szabályzat alapján a mentori program 
szűkebb követelményekkel a tanév 2. félévében elindult.  
 
2.  A személyiség- és közösségfejlesztés  
2.1.  A tanulók szociális háttere 
Az intézmény vezetése a tanulók szociális hátteréről az év eleji és félévi térítési-, tandíjbefizetések alkalmából nyer 
információkat. A kedvezményes térítési díj igénylésével vagy ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásunkkal 
kapcsolatos táblázatunk az 1. sz. mellékletben olvasható. 
Szaktanáraink a nevelés-oktatás alkalmával szereznek információkat a tanulók szociális helyzetéről. Az újbóli 
digitális munkarend elrendelésével ismételten bepillantást nyerhettünk a tanulók otthoni környezetéről.  
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2.2.  A gyermekvédelmi munka áttekintése 
2.2.1.  A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 
Zeneoktatásunk Érd egész területére kiterjed, ezért az iskolánkban tanuló gyermekek egyben a város szocio-
kulturális helyzetét is tükrözik.   
A gyermekek körében a továbbiakban is van sajátos nevelési igényű (szülők bevallása szerint 12 fő, KIR 
nyilvántartás szerint 16 fő), illetve tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (KIR nyilvántartás szerint 17 fő). E 
gyermekek zenetanulását segítve pedagógiai módszertani eszköztárunk bővítésére nagy igény mutatkozik, hiszen 
jórészt ösztönösen fordulunk feléjük. Az idei tanévben pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szaktanácsadói 
segítséget kértünk és kaptunk a Budapesti Oktatási Központtól az autista gyerekek zenei nevelésével/oktatásával 
kapcsolatban. Nevelőtestületünkben három pedagógus is rendelkezik speciális végzettséggel, akik a tanulási 
nehézséggel küzdő tanulók nevelését-oktatását képzetten irányítják. Külön csoportos felzárkóztató elméletórákat 
szerveztünk az SNI-s gyermekek számára.   
Az idei tanévben hátrányos és halmozottan hátrányos tanulónk nem volt. Veszélyeztetett diákról nem tudtunk. 
 
2.2.2.  Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása 
Kedvezményes és/vagy ingyenes oktatás (térítési- és tandíj) adatai, SNI tanulók, hátrányos, ill. halmozottan 
hátrányos tanulók létszámadatai az 1. sz. mellékletben olvashatók. 
 
2.2.3.  Szociális problémák, deviancia 
Iskolánkban a súlyos, deviáns magatartásformákat nem tapasztaljuk. 
 
2.2.4.  Prevenciós munka 
A művészeti iskolák tevékenysége a zeneoktatás mellett a deviáns magatartásformák kialakulásának és a deviáns 
cselekvések egyik leghatékonyabb megelőzési lehetősége. A szabadidő zeneiskolai foglalkozásokon való 
eltöltésével csökken a gyermekek deviáns cselekvésekre felhasználható ideje. 
 
2.3. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei  
Az iskolaközösséget érintő kiemelt rendezvényeink voltak, melyeket kizárólag online, digitális hangfelvételek 
beküldésével és azok összeszerkesztésével tudtunk megvalósítani: 

 Fúvós tanszak – Kezdők hangversenye 
 B-tagozatos növendékek hangversenye 
 Karácsonyi hangverseny 
 Zongora tanszaki hangverseny 
 Lukin László Emlékhangverseny 
 „Állatok a zenében” ismeretterjesztő előadás 
 Zenés farsangi mulatság 
 Lukin Csalogánya Népdalénkelési Fesztivál 
 Lukin László Hangszeres- és Magánének Verseny 

 
2.4. Települési rendezvények, programok 
Részletezve a 3. „Eseménynaptár 2020/2021” mellékletben. 
 
2.5. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei  

 Tanszaki megbeszélések 
 Zenepedagógiai Projekthét 
 Munkaközösségi hangversenyek 

 
3.  Eredmények 
3.1. Tanév végi eredmények 
Iskolánk pedagógiai programjának egyik kiemelt célja a tanulás-tanítás eredményessége. Tanulóink év végi 
tanulmányi átlaga: 4,9. Tanév végi további eredményeink a beszámoló 1. sz. mellékletében olvashatók. 
 
3.2. Versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint 
A 2. sz. mellékletben – „Versenyeredmények összesítő táblázata 2020/2021” – olvasható eredményeket értük el. 
 
3.3.  Továbbtanulási mutatók  
E tanévben 1 fő harmonika főtárgyas tanuló tett középfokú zenei intézménybe sikeres felvételi vizsgát.  
 
3.4.  Vizsgaeredmények 
A művészeti alap/záróvizsgázó diákjaink száma az 1. sz. mellékletben olvasható.  
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A járványhelyzetre való tekintettel főtárgyi év végi vizsgát tanulóink személyes jelenléttel (Vegyes tanszak 
kivételével: művészeti alap/záróvizsgázók, B-tagozatosok vizsgája, B-tagozatra jelentkezők vizsgája, összevont 
beszámolót tévők vizsgája, valamint a zongora-, vonós tanszakon valamennyi növendék) vagy online formában 
(fúvós- és vegyes tanszak), digitális hangfelvételek beküldésével tettek. A többi növendék (vegyes tanszak) évközi 
munkája alapján gyakorlati jegyet kapott. 
 
Zongora munkaközösség  
A zongora tanszak a közösen megbeszélt követelmények szerint elsősorban élő vizsgát tartott. Néhány tanuló 
azonban videófelvételen mutatta be az év végi vizsgaanyagát. Mivel ebben a tanévben sem tudtak végig jelenléti 
oktatásban tanítani, az online oktatás korlátai miatt könnyítettek az év végi vizsgaanyagon. A nem megfelelő 
felkészítési, felkészülési körülmények ellenére a vizsgákon hallott produkciók lényegesen jobbak voltak, mint 
amire számítottak.  
 
Vonós munkaközösség az év végi vizsgákat már jelenléti formában tudta lebonyolítani.  A beszámoló anyagát 
könnyítették, mivel alig két hét állt rendelkezésükre az online oktatást követően. Ennek ellenére tanulóik szépen 
és felkészülten játszották vizsgadarabjaikat. 
 
Fúvós munkaközösség  
Az év végi vizsgákat az „A” tagozatos növendékeknek online szervezték meg, csak „B”-tagozatosaik, alap- és 
záróvizsgázóik vizsgáztak élőben. Minden kolléga online vizsgázóit egy kijelölt tanár hallgatta meg és küldte el 
írásbeli értékelését a felkészítő tanárnak. Mindenki teljesítette a vizsgakövetelményeket. 
 
Vegyes munkaközösség  
A vegyes tanszakon az „A”-tagozatos növendékeket éves munkájuk alapján értékelték. 
 
Kötelező tárgy (szolfézs, zeneirodalom)  
Tanulóink összefoglaló óra keretében mutatták be tudásukat a vizsgabizottság előtt. 
 
3.5. Tanulói és tanári elismerések  
2020-ban elért kiváló eredményei alapján 3 fő felterjesztett tanulónk – 2 fő fuvola, 1 fő hegedű – Érd Kiváló Diákja 
emlékéremben részesült. 
Lukin Év tanulója lett a munkaközösség-vezetők javaslata alapján 5 fő tanulónk.  
Lukin Aranyéremben és intézményvezetői dicséretben részesült versenyeredményei alapján: 11 fő tanuló. A 
vonószenekar, a fúvószenekar és az énekkar a gyakorlati oktatás hiányában az idei tanévben nem választotta meg 
az Év tagját.  Az elismerésért járó érmeket és szobrokat az iskola alapítványa által biztosított összegből 
készíttettük. 
A szakmai munkaközösségek kiválasztották az év tanárait (5 fő). 
 
3.6. Lemorzsolódási mutatók 
Az év közben kimaradt tanulók számadatai az 1. sz. mellékletben olvashatók. 
 
3.7.  Elégedettségmérés eredményei 
Az idei tanévben az intézményvezetői és intézményi önértékelés keretében végeztünk pedagógusok és szülők 
körében elégedettségmérést.  
 
A pedagógus kérdőíves elégedettségmérés eredménye: 
 

Kérdések Intézményvezetői Intézményi 
1. Az intézmény nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő 
napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 

4,93 4,8 

2. A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket alkalmaznak. 4,93 4,9 
3. A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt. 5 5 
4. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint 
történik, amelyet minden pedagógus betart. 

5 4,9 

5. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről. 5 5 
6. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és 
kibontakoztassák egyéni képességeiket. 

4,93 4,85 

7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen 
és rendszeresen kapnak segítséget. 

5 4,8 

8. Az intézmény a tehetség kibontakoztatásával kiemelten foglalkozik. 4,86 4,8 
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9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat 
együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi. 

4,86 4,84 

10. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és 
szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 

5 4,95 

11. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (programok 
stb.). 

4,93 4,85 

12. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a 
magyarságtudat, hazaszeretet alakítására. 

4,85 4,63 

13. Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, 
hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 

4,79 4,75 

14. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az 
őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat 
kezdeményezzenek. 

3,91 4 

15. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a 
gyermekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, változásokat 
kezdeményezzenek. 

4,71 4,68 

16. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. 4,71 4,8 
17. A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg 
a nevelőtestület feladatait, miközben törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására. 

4,71 4,6 

18. Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti 
feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel. 

5 4,9 

19. Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus 
pedagógusmagatartás betartatására. 

 
 

4,93 4,85 

20. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos. 4,93 4,95 
21. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával 
visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az 
értékelés korrekt, és tényeken alapul. 

4,79 4,75 

22. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben 
megkapják a munkájukhoz szükséges információkat. 

4,86 4,7 

23. A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai 
együttműködését. 

4,71 4,8 

24. A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket. 4,71 4,8 
25. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges 
eszközök rendelkezésre állnak. 

4,5 4,1 

26. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai 
munkaközösségek. 

4,79 4,9 

27. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, 
továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és 
egymásnak is átadják. 

4,93 4,9 

28. Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, 
hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és 
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. 

4,79 4,75 

 
A szülői kérdőíves elégedettségmérés eredménye: 
 

Kérdések Intézményvezetői Intézményi 
1. Az intézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal kulturált, 
udvarias. 

4,9 4,75 

2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres. 4,9 5 
3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel. 4,9 5 
4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról. 4,8 5 
5. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit. 4,9 5 
6. Az intézmény eredményesen segíti a tanulmányaiban lemaradó tanulókat. 4,9 5 
7. Az intézmény kiemelten foglalkozik a tehetség kibontakoztatásával. 5 5 
8. Az intézmény ösztönzi a tanulók együttműködését. 4,9 4,88 
9. Az intézmény fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit. 4,9 5 
10. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, 
programok stb.) szervezésére. 

4,7 4,67 

11. Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a 
magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 

4,89 4,86 

12. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy 
tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 

5 5 

13. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik 
munkájukat. 

5 5 
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14. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a 
szülők számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos 
információkhoz. 

4,7 5 

 
Az önértékelés eredményeképpen az intézményvezető 2 évre szóló fejlesztési tervében és az intézmény 5 évre 
szóló intézkedési tervében az egyenletes munkaterhelés biztosítása az egyik fejlesztési terület.  
 
3.8.  Neveltségi mutatók 
Zenepedagógiai munkánk során zenei szakmai feladatainkat az általános pedagógiai elvekkel ötvözve végezzük. 
Tanulóink személyiségét sikeresen gazdagítjuk zenepedagógiai eszközeinkkel. A hangszeres egyéni képzéssel az 
egyik leghatékonyabb nevelési lehetőséget birtokoljuk. A visszajelzések szerint hatékonyan tudunk élni vele. 
 
3.9.  A belépő gyermekek felkészültsége 
Felvételi eljárásunk – munkaközösségenként, azon belül hangszerenként – egységes követelményrendszerét már 
a korábbi években felállítottuk. A tanulók alkalmassági vizsgálata már a zenei képességeken túl kiterjed egyéb 
képességekre, például mozgáskoordináció, olvasási készség, térbeli tájékozódás stb. Fontosnak tartjuk, hogy már 
a kezdet kezdetén reális képet kapjunk a gyermekek készségeiről, adottságairól. Ennek eredményeire 
támaszkodva sikeres felvételi meghallgatás esetén könnyebben tudunk egyéni tanmenetet összeállítani a tanév 
elején. Az idei tanévben június 7-11. között tartottunk felvételi meghallgatást. 
 
3.10.  Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  
A hangszeres oktatás munkaformája a tanulóval való egyéni foglalkozás, mely során a személyes tulajdonságok, 
képességek által meghatározott igények figyelembe vételével folyhat az oktatás. Az egyéni fejlesztés valamennyi 
tanulónk számára biztosított. 
 
Tehetséggondozás 
Tehetséges „B-tagozatos” tanulóink képzésére mindig kiemelt gondot fordítunk. Az idei tanévben is 
tehetséggondozásra további külön foglalkozásokat biztosítottunk. „B-tagozatos” növendékeink emelt szintű 
tanterv szerint tanultak és számukra kialakított vizsgarendszerben számoltak be félévkor és év végén tudásukról. 
Tehetséggondozásunk további területe a hangversenyekre, versenyekre való felkészítés és szereplés, amelyen 
tanítványaink az idei tanévben kizárólag online vettek részt. A zenei pályára készülő tanítványunk magas 
színvonalú felkészítés eredményeként sikeres felvételi vizsgát tett. 
 
B-tagozatosok beszámolóinak eredménye 
A zongora szakon 2 fő tanuló vizsgázott. Az egyik diák muzikálisan, zeneileg érzékenyen, átéléssel játszott, a másik 
diák előadását a pontos technikai megvalósításra való törekvés és a zenei formálás jellemezte.  
A következő tanévtől sajnos már csak egy fő „B”-tagozatos tanuló lesz tanszakukon.  
 
A vonós tanszakon az év végi vizsgán már személyesen, jelenléti formában játszhattak a „B” tagozatos tanulóik.  
Az év végi vizsgaanyagot könnyített változatban játszották növendékeik, így a beszámoló anyaga egy etűdből és 
egy előadási darabból állt. A vizsgaanyag kiválasztása megfelelt az osztály és a tagozat követelményeinek.    
  
A fúvós tanszakon év végén a „B”-tagozatosaik már személyes vizsgán vehettek részt, ahol könnyített 
vizsgaműsort játszottak. Mindenki teljesítette a vizsgakövetelményeket. 
 
A vegyes munkaközösségben a „B”-tagozatos növendékek félévi és év végi beszámolója videófelvétel formájában 
feltöltve volt hallható, amit vizsgabizottsági tagok értékeltek. Az online oktatás ellenére minden kolléga igyekezett 
a növendékekből a legtöbbet kihozni. 
 
A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése, felzárkóztatás 
Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben történő furulya-
szolfézsoktatás az idei tanévben is eredményesen működött. A digitális munkarend elrendelésével azonban több 
nehézséggel kellett szembenéznie a pedagógusnak.  
Kevésbé ügyes tanulóinkat pedagógusaink a tanítási órák mellett felzárkóztató foglalkozáson fejlesztették. Ezen 
kívül az SNI-s tanulók részére az idei tanévben is elméleti tehetséggondozó-felzárkóztató csoportot indítottunk. 
 
Korai fejlesztés  
A hat év alatti korosztály számára meghirdetett foglalkozásoknak is lehetőséget biztosítottunk. Az idei tanévben 1 
„zeneovis” (4 éves kortól) és 2 „zenebölcsis” (1-4 kor) csoportot irányított egy kolléganőnk.  
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3.11.  Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 
A tanórákon kívül egyéb eseményekre is elvisszük tanulóinkat, melyek részletesen a 3. sz. Eseménynaptár 
mellékletben olvashatók. 
Az intézmény a hagyományaiban is megnyilvánul, így sikeres tradícióinkat továbbra is ápoljuk, fejlesztjük. E 
tanévben is megrendezésre kerültek az alábbi eseményeink:  

 B-tagozatos növendékek hangversenye 
 Karácsonyi hangverseny 
 Lukin László Emlékhangverseny 
 „Állatok a zenében” ismeretterjesztő előadás 
 Zenés farsangi mulatság 
 Regionális verseny helyett: Lukin László Hangszeres- és Magánének Verseny 
 Lukin Csalogánya Népdaléneklési Fesztivál 

 
3.12.  Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége  
Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI -ben speciális zenei oktatásban részesülnek a csak szegregáltan 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulóink. A hangszert és a szolfézst is részmunkaidőben foglalkoztatott 
gyógypedagógus-énektanár tanítja. Iskolánkban e tanulókat részükre kidolgozott speciális tanterv alapján 
komplex oktatásban részesítettük, figyelembe véve a növendékek sajátos képzési igényét. A zeneoktatást végző 
pedagógus most is kiemelten színvonalas és eredményes munkát végzett.  
A hat év alatti korosztály számára hirdetett zeneóvodai és zenebölcsis foglalkozások játékos formában nyújtanak 
zenei fejlesztési lehetőséget, amely az idei tanévben 3 csoportban működött. 
Az elméleti felzárkóztató csoportot továbbra is egy speciálisan képzett (pedagógiai-pszichológiai) kolléganőnk 
látta el. 
A zenei munkaképesség, a munkabírás karbantartása, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzése és a hangszeres 
tanuláshoz szükséges fizikális és mentális alkalmasság megteremtése érdekében vezettük be a 2019/2020-as  
tanévtől a Zenei munkaképesség-gondozás tantárgyat. Ezt külön csoportokban, a szolfézs zenei előképző 
keretében az általános iskolák 1. és 2. osztályos tanulóinak biztosítottuk. A Kovács-módszer bizonyos 
mozgásanyagait azonban a hangszeres órákon is tudták alkalmazni a módszert ismerő pedagógusok. 
A vonós tanszakon a Szilvay-módszerrel évekkel ezelőtt indítottunk csoportos foglalkozást. Egy, az erre 
speciálisan képzett pedagógusunk az idei tanévben 4 fő diákkal alkalmazta a „Színes húrok” módszerét 
hegedűtanításában.  
 
3.13. A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása  
1. sz. melléklet   
 
STATISZTIKAI ADATOK 

a-b-c) A tanulólétszám alakulása évfolyamonként, tanév közben kimaradt tanulók 
Intézményünkben a tanulók önkéntes jelentkezés alapján vesznek részt az oktatásban. Az összlétszám a 
2017/2018-as tanévben csökkent, azóta 500 fő körül mozog. Az év közben kimaradt tanulók aránya 5-6%. Ebben 
a tanévben 4,5%. 
 
Az elmúlt 5 év adatai: 

Tanév Összlétszám 
Kimaradt 
tanulók 
száma 

Kimaradt 
tanulók 
aránya 

2016/2017 528 31 6% 

2017/2018 490 23 5% 

2018/2019 500 24 5% 

2019/2020 507 30 6% 

2020/2021 501 23 4,5% 

 
d és g) Két tantárgyat tanulók száma, a heti 6 tanórát, illetve a heti 300 percet meghaladó 
foglalkozásokat igénybe vevők száma, tandíjasok száma 

Továbbtanulni szándékozó tanítványaink számára a felvételi évében kötelezően biztosítjuk második hangszerként 
heti 1x30 perces időkeretben a zongora hangszer tanulását, egyéb esetekben lehetőség szerint. 2. hangszeresek 
száma 17 fő. Ez az elmúlt évekhez képest emelkedést mutat. 
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Tanév 
Tanulók 

száma/fő 

Össz. 
tanuló 
aránya 

2016/2017 8 1,5% 

2017/2018 15 3% 

2018/2019 14 2,8% 

2019/2020 14 2,7% 

2020/2021 17 3,3 % 

 
Két-tantárgyas és heti 6 órát meghaladó tanulónk ebben a tanévben sem volt.  
 

e) Az elméleti csoportok száma, átlaglétszáma 
 Kötelező elméleti csoportok száma: 44 
 Ebből 2-3-4 évfolyamból összevont csoport: 13  
 Átlaglétszám: 10,2 illetve 10,4 tanuló/csoport 

 
Az idei tanévben az előző tanévhez képest 1 csoporttal kevesebbel tudtuk indítani az elméleti óráinkat, így az 
összevont évfolyammal működő elméletcsoportok magas számban működtek. Ez szakmailag, mint mindig igen 
nehéz helyzet elé állította elmélettanárainkat. 
 

f) A kamaracsoportok, zenekarok száma, összlétszáma 
Iskolánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink között a kamaracsoportok, zenekarok működtetése, 
támogatása kiemelt helyet foglal el. A kamaracsoportokba, zenekarokba járó növendékek létszáma folyamatosan 
nő. A 2017/2018-as tanévtől iskolánkban kórus, a 2019/2020-as tanévtől gitáregyüttes is működik.  
A kamarazene-csoportok minimum-létszáma a jogszabálynak megfelelően 6 fő.  Az oktatott hangszer és az 
előadandó zenemű sajátosságaitól függően ez a létszám változhat. Az intézményi szinten számított átlaglétszám a 
jogszabályi 8 fős átlag fölötti érték. A zenekarok létszáma megfelelt a jogszabályi követelményeknek. 
 
Ebben a tanévben a járványhelyzet miatt kevesebb kamaracsoportot indítottunk, így a zenei csoportokba járó 
tanulók létszáma csökkent. 
 

Tanév 
Kamaracsoportok/zenekarok 

száma (okt. 1.)/fő 

Csoportban 
tanulók 
száma 

Össz. 
tanuló 
aránya 

2016/2017 10 103 19,5% 

2017/2018 14 132 26,9% 

2018/2019 14 119 23,8% 

2019/2020 18 160 31,5% 

2020/2021 11 116 23,1% 

 
 

g) A „B” tagozatos tanulók száma, aránya  félévkor 29 fő 
  év végén 28 fő 
 
Az összlétszámhoz viszonyított arány 5,5%, a legmagasabb a hegedű és fuvola tantárgyak esetében. 
 
Az elmúlt 5 év adatai: 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

23 32 27 29 28 

4,3% 6,5% 5,4% 5,7% 5,5% 
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A TANÉV SORÁN MEGVALÓSULT TANTÁRGYI MÉRÉSEK, VIZSGÁK EREDMÉNYEI 
b) Művészeti alapvizsgát és záróvizsgát tett tanulók száma 

Iskolatípusunkban növendékeink az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az 
utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehetnek. Az alapfokú 
évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az léphet, aki művészeti alapvizsgát tett. 

 

Tanév 
Alapvizsgát tett tanulók Záróvizsgát tett tanulók 

A-tagozat B-tagozat A-tagozat B-tagozat 

2015/2016 65 7 1 1 

2016/2017 90 4 2 0 

2017/2018 55 2 2 4 

2018/2019 71 2 3 0 

2019/2020 76 2 2 0 

2020/2021 44 2 4 0 

 
Ebben a tanévben csökkent az alapvizsgát tett tanulóink száma. Az összlétszámhoz viszonyítva: 9,1 %. A korábbi 
években ez 15% körül mozgott. 
 

c) a 2020/2021-es tanévre újonnan felvett tanulók száma: 
Fontosnak tartjuk, hogy figyeljük az adott tanév új beiratkozó növendékeinek létszámát. Ennek érdekében a 
2018/2019-es tanévtől az iskolánkba újonnan jelentkezett és felvett tanulók létszámát is rögzítjük.  
Intézményünk lehetőséget biztosít az óvodás korosztály zeneoktatására is, hangsúlyozva a korai zenei fejlesztés 
fontosságát. A zeneóvodások köréből az intézménybe történő beiskolázási mutatókat a 2019/2020-as tanévtől 
figyeljük. 

 

Tanév 
Új 

tanulók 
száma/fő 

Össz. 
tanuló 
aránya 

Ebből 
zeneóvodás/fő 

2018/2019 134 26,8% nincs adat 

2019/2020 101 19,9% 3 

2020/2021 98 19,5% 4 

 
FELZÁRKÓZTATÁS, TEHETSÉGGONDOZÁS, EGYÉNI FEJLESZTÉS 
Az idei tanévben a járványhelyzet miatt számos verseny elmaradt.  
A 2019/2020-as tanévben elindult zenei munkaképesség-gondozás tantárgyat tanuló növendékek létszáma nőtt. 
2019/2020-as tanév: 16 fő 
2020/2021-es tanév: 29 fő 
 
4.  Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  
4.1. A szakmai közösségek tevékenysége 
A munkaközösségek a tanév elején összeállított munkatervük szerint dolgoztak. Ezek alapján készült az iskola éves 
munkaterve, melynek teljesülését az iskolatanács havi ülésein vizsgáltuk.  
A munkaközösség-vezetők félévkor és a tanév végén beszámolókban elemezték a tanévet, értékelték a munka 
eredményességét, javaslatokat tettek a következő tanévi tervezéshez.  
Valamennyi munkaközösség az idei tanévben is több szakmai összejövetelt szervezett, 2 munkaközösség közös 
online hangversenyt tartott. Valamennyi munkaközösség részt vett az iskola saját tanulói részére meghirdetett 
Lukin Hangszeres- és Magánének Versenyen. 
 
4.2. A belső tudásmegosztás formái   
Az idei tanévben is kiemelkedő eseményünk volt a február 22-március 3. között zajlott Pedagógiai Szakmai 
Projekthetünk, ahol munkaközösségeink műhelybeszélgetés keretében értekeztek aktuális témákról. 
 

Dátum Tanszak Téma 

február 24. Fúvós Nyílt napok – hogyan lehetne a leghatásosabban kampányolni? 

február 25. Vonós 
• Az online oktatással kapcsolatos módszerek, alkalmazások tapasztalatcseréje. 

• Ötletek a motiváció fenntartásához. 
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február 27. Zeneismeret 

• Kokas tanfolyam, 
• Digitális oktatás tapasztalatai, 

• Lukin Csalogánya Népdaléneklési Fesztivál, 
• Új beéneklési füzet bemutatása 

február 28. Zongora 
• Hogyan tartsuk meg növendékeinket? - lemorzsolódás elkerülése 
• Az otthoni gyakorlás. Ki hogyan tudja rávenni a gyerekeket, hogy 

gyakoroljanak? 

március 3. Vegyes 

• Ötletek, elképzelések, tervek a következő félévre 
• Megtalálni a hasonlóságot a különböző hangszeres kollégák  tanítási 

módszereiben 
• Szülőkkel való kapcsolattartás és tapasztalatai 

• Új kollégák beilleszkedési tapasztalatai 
• Növendékek motiválásának lehetőségei 

 
A belső tudásmegosztás érdekében szervezett saját előadásaink voltak: 
 

Időpont Téma Előadó 
2020. október 6. Videóvágási ismeretek (POK szervezésében) Eszenyi János 

2020. október 7. TEAMS alkalmazás megismerése – zeneismeret tanszak 
Haász Csilla és  

Molnár-Farkas Magdolna 
2020. október 14.  Pedagógus önértékelés – kinek mit, hogyan? Szabóné Bán Ildikó 
2020. október 14. Gitáros szakmai összejövetel gitár tanszak tanárai 

2020. december 8. 
Vonós szakmai összejövetel – didaktikai, metodikai 

javaslatok 
vonós tanszak tanárai 

2020. december 16. Gitáros/vegyes tanszak szakmai összejövetel gitár tanszak tanárai 
2021. március 12, 19, 

26. 
Digitális oktatás tapasztalatai zeneismeret tanszak tanárai 

2021. április 9. Tanulási problémák és részképesség-zavarok Berg Andrea és a tanszak tanárai 

 
Ezeken kívül az év során megvalósult munkaközösségi értekezletek, közös tanszaki hangversenyek, előadások, 
meghallgatások, óralátogatások teremtettek lehetőséget a szakmán belüli megbeszélésekre, tapasztalatok 
átadására. 
 
4.3.  Az információátadás formái   
Az iskola működésével és a szakmai munkával kapcsolatos információátadás formái elsősorban: 

 Évkezdő, félévi és tanév végi tantestületi értekezletek, rendkívüli értekezletek 
 Iskolatanács havi értekezletei 
 Szakmai munkaközösségek értekezletei 
 Heti munkaértekezletek az iroda dolgozói számára 
 Havonta összeállított Körözvények – e-mail-ben továbbítva 
 Ad hoc szükséges információk továbbítása és vétele internetes levelezés (szülőkkel is) útján 
 Az iskola honlapján történő megjelentetés  
 Facebook oldal 
 Telefonhasználat 

 
Szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 KRÉTA E-ügyintézés  
 Szülői értekezlet 
 Szülői Hírlevél, amely az idei tanévben is 2 számban jelent meg 
 Aulában hirdetési felületek 
 E-mail 
 Honlap, Facebook oldal 
 Személyes beszélgetés a tanórák előtt és után 

 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 
Évek óta folyamatos kapcsolatot tartunk: 

 az érdi médiával (TV, rádió, újságok) 
 az érdi telephely-iskolákkal és a tankerület – elsősorban – művészeti iskoláival 
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
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Sajnos, az idei tanévben nem tudtunk eseményeket szervezni külső helyszíneken. Fúvószenekarunk a járványügyi 
helyzet jobbra fordulásával, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által rendezett Hősök Napi megemlékezésen 
lépett fel 2021. 05.30-án. 

 
6. A pedagógiai munka feltételei  
6.1. Tárgyi feltételek 
6.1.1. Az épületek állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága 
Iskolaközpont Felső u. 33. és 45. sz. alatti épületei 
Központi épületeink a Felső u. 33.-ban és 45.-ben találhatók.  
A Felső u. 33. sz. alatti épületünkben az egyéni hangszeres és csoportos elméleti órák tantermei mellett történik 
az igazgatási tevékenység. A titkári szobából nyíló intézményvezetői iroda a kevés szaktantermek száma miatt 
rendszeresen a tanítások helyszíne is volt. Az intézményvezető-helyettesi iroda egyben az egyik intézményvezető-
helyettes szaktanterme is. A telken fekvő hátsó ún. „kisépület” egy részében van a könyvtárszoba, illetve az ütősök 
szaktanterme, ahol rézfúvós hangszer oktatása is folyik. 
A Felső u. 45. sz. épületünkben kizárólag hangszeres oktatással foglalkozunk, itt található a hangszerraktárunk – 
amely egyben szaktanterem is – és egyetlen nagyobb alapterületű, maximálisan 40 főnek helyet adó 
kamaratermünk. Ebben az épületben helyet kapott még egy kis teakonyha.  
A Felső u. 33. sz. és 45. sz. iskolaépületeinkben az alábbi nagyobb felújítások, karbantartások történtek: 

 mindkét épületünkben a rossz, nem használt kémények lebontásra kerültek (5+1 db) 
 a Felső u. 45. sz. épületen a tető részlegesen felújításra került 
 a Felső u. 45. sz. épületben gázkazán-csere során a fűtés hatékonysága jobb lett 
 a Felső u. 45. sz. épület kertjében romeltakarítás történt 
 a Felső u. 33. épület bejárati kapuja és oszlopai felújításra kerültek 
 a Felső u. 33. kisépület kéménye új béléstestet kapott, a kémény ajtaja újból kiépítésre került, valamint a 

kis előtér omladozó vakolata helyreállításra került. 
 A Felső u. 45. sz. épületében az ősszel történt beázások, korábbi időkből való falrepedések, 

vakolathullások a 11-es és 12-es teremben helyreállításra kerültek. 
Ezen kívül ad hoc jelleggel történtek további karbantartások, felújítások az Érdi Tankerületi Központ segítségével.  
 
További fejlesztésekre lenne szükség:  

 A 33-as épület kerítésének egyik oszlopa omladozik – felújításra szorul 
 tisztasági festés a két központi épületben,  
 a villanyvezeték-rendszer, valamint a világítás felújítása,  
 mellékhelyiségek, mosdók teljes felújítása – szaniterek öregek, csempék hiányoznak, csövek rozsdásak, 
 tetőszerkezet teljes felújítása,  
 külső homlokzatjavítás,  
 nyílászárók cseréje, 
 a Felső u. 33. kisépület hiányzó cserepeinek pótlása,  
 a Felső u. 45. sz. épület kerítésének helyreállítása,  
 a Felső u. 45. sz. alatti épületben a konyha további felújítása, 
 termek külső/belső hangszigetelése. 

 
Hiányoznak az alábbi helyiségek, berendezések: 

 nevelőtestületi szoba a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel, 
 hangversenyterem csatlakozó helyiségekkel, szükséges berendezéssel és felszereléssel, 
 zenei együttesek próbaterme (zenekar, kamarazene, énekkar) a szükséges berendezésekkel, 

felszerelésekkel, (100 tanulónként min. 2 terem), 
 további szaktantermek berendezésekkel és felszerelésekkel, 
 könyvtár mint közösségi tér biztosítása (zenehallgatás, internet hozzáférés), 
 könyvtárszobába életkornak megfelelő tanulói asztalok és székek,  
 csoportos órák termeibe életkornak megfelelő méretű tanulói asztalok és székek, 
 a fúvós és az ütőhangszerek oktatására használt helyiségek hangszigetelése,  
 tanított hangszer – hangszerfajtánként 1 – tanári használatra. 

A tantermek kihasználtsága maximális. Az oktatás – másik iskolában is tanító pedagógusok munkaidejének 
beosztása miatt – szombati napon is folyik. Két központi épületünkben az összes tanulólétszám több mint 50%-át 
tanítjuk. 
Az intézmény nem rendelkezik a jogszabály szerint kötelezően felszerelt hangversenyteremmel.  
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Telephelyeink 
A közismereti iskolai telephelyeken a zenetanárok különböző körülmények között, jellemzően osztálytermekben 
tanítanak. Itt csak az oktatás minimális feltételei – hangszer, kottaállvány, és ha megengedi a befogadó iskola, kis 
kottaszekrény – állnak rendelkezésre. A szaktanár végtelen türelmére és alkalmazkodóképességére van szükség 
ahhoz, hogy az ottani tanítás elkezdődhessen. Több teremben nincs megfelelő pianínó vagy zongora. A köznevelési 
törvény felmenő rendszerben történő bevezetésével, a kötelező – 16 óráig – tartó foglalkozások megtartásával az 
iskolák délutáni teremkihasználtsága teljessé vált. A délutáni zeneoktatás elkezdése az általános iskolák vezetőivel 
továbbra is körültekintő egyeztetést igényel, mind a szabad termek, mind az időpontok tekintetében. 
 
6.1.2. Célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések 
Az Érdi Tankerületi Központ által havi intézményi 80.000- Ft összeg áll rendelkezésünkre az ad hoc jelentkező 
igények kielégítésére. Programjainkat igyekszünk alapítványunk anyagi támogatásával megszervezni, mivel a 
tankerület által saját rendezvényeink szervezésére biztosított keretösszeg nem fedezi költségeinket. 
 
6.1.3.  Tárgyi felszereltség  
Eszközök és felszerelések 

 Hangszerek 
Az EMMI által támogatott 2020. évi Hangszercsere Program keretében 4.157.400 Ft értékben tudtunk az idei tanév 
folyamán új hangszereket használatba venni. 
 
Részletes tételek: 

VONÓS HANGSZEREK 
  

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

hegedű Conservatory II. 7/8 Hegedű +4/4 hegedűtok+4/4 vonó 2 
 

 
BILLENTYŰS HANGSZEREK 

 

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

pianínó Kawai K-200 EP SL 1 

digitális zongora Roland FP-30BK 1 
 

 
FAFÚVÓS HANGSZEREK 

 

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

fuvola  Pearl 525RE nyitott 1 

fuvola  Trevor James 3041-CDEW, alapmodell + kanyarfej 1 

fuvola  Trevor James 3041-EAW, alapmodell 1 

fuvola  Trevor James Privilege 31PF-ROEASLR, nyitott 1 

fuvola Trevor James 3041-EAW, alapmodell, zárt 1 

klarinét Buffet Crampon Prodige 2 
 

RÉZFÚVÓS HANGSZEREK 
 

Hangszer megnevezése Hangszer típusa db 

kürt A&S AHR-300 gyerek-vadászkürt 1 

baritonkürt Conn Gewa BH650 Bb-baritonkürt 1 
 

HANGSZERKIEGÉSZÍTŐK 
 

Tétel db 

Hegedűvonó ½ Mendoza VBC 1 

Unipol fém politúr paszta (125 ml) réztisztító 1 
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Az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából decemberben 2 db fuvolát (Trevor James 3041 EAW és 3041 CDEW) és 2 
db gyermek-vadászkürtöt (Holton HR-650 és Roy Benson HR 212) tudtunk vásárolni. 
 
Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány az I. félévben további két kürt javíttatásának költségét vállalta fel 48.260 Ft és 
30.000 Ft értékben, továbbá egy fuvola javítását 4000 Ft értékben. A 2. félévben 143.460 Ft értékben javított és 
újíttatott fel még hangszereket. 
 

 Tanításhoz szükséges egyéb felszerelések 
Az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából az alábbi eszközöket, berendezési tárgyakat sikerült vásárolnunk: 

 Infra fertőtlenítő készülék (2 db) 
 Thermoval kontakt hőmérő (2 db) 
 Irodai asztal (2-es terem) 
 5 db függöny (1-es és 5-ös terem) 
 2 db szelektív hulladékgyűjtő 
 kürt fúvóka 
 pendrive 
 kottaállvány 
 hegedű hídpárna és húr 
 gitár húrkészletek 
 zenei tablók 
 polc 

 
Alapítványunk a tanításhoz szükséges egyéb felszerelések, berendezések vásárlását lehetőségei szerint most is 
anyagilag támogatta. Így vásárolhattunk többek között:  

- fúvókákat 
- hangszerolajokat, zsírokat és fertőtlenítő spray-ket 
- kottatartót 
- klarinétnádat, fogvédőt, törlőkendőt 
- hegedű álltartókat, vonókat, húrgarnitúrákat, tisztítót 
- gordonka húrgarnitúrát 
- pianínó stúdió görgőkészletet 
- zongorapadot 
- digitális zongorához 3-as pedált és billentyűállványt 
- gitár húrkészleteket, lábtartó pedált 
- hangolót 
- ütőhangszer ütőket (marimba, timpani, vibrafon) 
- Margaréta tankönyveket tanárok részére 
- digitális tananyagtárhoz szükséges eszközöket: 1 db fejhallgató, 1 db hangkártya, 1 pár stúdió monitor 

hangfal, kábelek 
- Zoom Q2N-4K videókamerát 
- pendriveot 
- cselló húrkészletet 
- falipolcot 
- ütőhangszer-kiegészítőket 
- kottaállványt 
- zenei tablókat 

 
 Irodai eszközök 

A munkánkhoz szükséges irodai eszközök rendelkezésre állnak, azonban az irodai munkához használt asztali 
számítógépek lassúak. 

 Könyvtár 
A könyvtári állomány gyarapítása az idei tanévben is az alapítvány segítségével történt meg. Az első félévben 
250.000 Ft értékben, a 2. félévben 110.000 Ft értékben vásárolhattuk meg a szükséges kottákat. 
 
6.2. Személyi feltételek 
6.2.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
A pedagógusok végzettségét az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
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6.2.2. A humán erőforrás és az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak 
összhangja 

Az intézmény szakmai céljainak megvalósításához, pedagógiai céljainak, értékeinek biztosításához, megőrzéséhez 
felkészült zenepedagógusokkal rendelkezik.  
A zongora munkaközösség kilenc pedagógusa összetartó és aktív pedagógusközösség. Nagyon innovatívak, 
folyamatosan bővítik szakmai tudásukat és ismereteiket; továbbképzéseken, szakmai programokon vesznek részt, 
előadásokat tartanak.  
Vonós munkaközösségünk hat vonós kollégából áll. Közös gondolkodás, egymás munkájának segítése az idei 
tanévben is különösen előtérbe került. A vonószenekar munkáját a zenekarvezető mellett több kolléga is segítette. 
A munkaközösség szinte valamennyi pedagógusa aktív résztvevője volt a különböző iskolai eseményeknek. 
A fúvós munkaközösségben fúvós tanáraink túlnyomó többsége mind felkészültségben, mind hozzáállásban magas 
színvonalon dolgozik. A Lukin Fúvószenekar irányítását, szakmai koordinálását nagy lelkiismerettel, odaadással, 
precizitással végzi az erre megbízott zenekarvezető, munkáját további két új kolléga segítette.  
A vegyes munkaközösségen belül a gitárosok közösségében az idei tanévtől ismételten egy fő új pedagógus kezdte 
meg munkáját. Gitáros szakmai találkozóik sikeresek voltak. Ütőhangszeres kolléganőnk nyugdíjba vonulása miatt 
két új pályakezdő pedagógus vette át az ütősök irányítását. Énekes tanítványaink – akiket több évtizedes színpadi 
szakmai múlttal rendelkező kolléganő irányított – az idei tanévben számos iskolán belüli programokon vettek 
részt. Iskolánk harmonikásai országos versenyen értek el kitűnő helyezést. 
A zeneismeret munkaközösségben az idei tanévben is hét fő pedagógus tanított. A Zenei munkaképesség-gondozás 
tantárgyat 2 fő szakvizsgát tett pedagógus irányította. Speciális kínálatként nem csak az egészséges gyermekekkel 
foglalkoznak: egy kolléganő felvállalja a SNI-s gyermekek zenei képzését. Az idei tanévben is egy speciálisan 
képzett, szakvizsgával rendelkező kolléganőnk tanulási problémákkal küzdő növendékekből álló felzárkóztató 
elméletcsoportot irányított. Valamennyi pedagógus külső telephelyeken is tanít. Rendszeresen részt vesznek külső 
és belső továbbképzéseken, szakmai napokon, folyamatosan fejlesztik magukat, bővítik szakmai tudásukat. Az idei 
tanévben a járványhelyzet miatt a kórus aktívan nem tudott működni. 
 
6.2.3.  2020/21-ben minősített pedagógusok 
Az idei tanév első félévében 1 fő (Ped. I.), a 2 félévben 4 fő (1 fő Ped. I. és 3 fő gyakornok) pedagógus sikeres 
minősítési eljáráson vett részt.   
 
6.2.4. Az új pedagógusok alkalmazásának módja  
A tanév elején 4 fő új pedagógus kezdte meg munkáját intézményünkben. Ebből 3 főt közalkalmazotti 
jogviszonyban (1 fő határozott, 1 fő határozatlan, 1 fő határozott, majd határozatlan), 1 főt megbízási szerződéssel 
alkalmaztunk. Igyekeztünk segíteni az új kollégák beilleszkedését. A gyakornok mellé kijelölt mentortanár 
munkáját a tanév 2. félévében nagymértékben segítette az, hogy iskolánk kidolgozta és a nevelőtestület kiadásra 
javasolta Gyakornoki szabályzatát. A szabályzat alapján működő mentorprogram a tanév 2. félévében elindult.  
 
6.2.5. Kitüntetések, kitüntetett pedagógusok  
Miniszteri Elismerő oklevélben részesült a pedagógusi pályán nyújtott eredményeiért 2 fő pedagógus: Haász Csilla 
és Hász Melitta. Szolgálati Emlékéremben részesült 1 fő pedagógus: Czidorné Kerecsányi Erika. Az idei tanévben 
is valamennyi munkaközösség megválasztotta az év tanárát.  
Egy fő kolléganőnk a Nemzeti Pedagógus kar Pest megyei küldöttje, valamint országos küldöttségi tag lett . 
Megbízása 5 évre szól, az NPK-ban végzett munkája során iskolánk szakmai érdekeit is képviselni fogja.  
 
6.3. Szervezeti feltételek 
6.3.1. A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk 
Két fő kolléga tanári diploma képesítésért tanult. 
 
6.3.2. Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek 
Az eredményes és hatékony működés feltétele egyrészt a rugalmas szervezet, amely képes önmegújulásra, aktívan 
tud alkalmazkodni a változó körülményekhez. Másrészt az, hogy a szervezet egésze, illetve kisebb egységei az 
egyértelmű, megvalósítható és mindenki által elfogadott kitűzött célok mentén, a szervezeti forma funkciója 
alapján végezzék munkájukat.  
A szakmai munkaközösségek tervei beépülnek az éves munkatervbe, amelynek alapja a pedagógiai programban 
megfogalmazott célok megvalósítása. A munkatervek kidolgozása, valamint azok megvalósítása során fontos a 
szakmai együttműködés. A stratégiai döntések előtt az intézményvezető számít vezetőtársai, a munkaközösség-
vezetők, illetve a tantestület véleményére.  
Nagyon fontos az egyéni célok teljesülése a szervezeten belül. Az egyéni érdekek feltárása mind az önértékelés 
folyamán, mind az egyéni beszélgetések kapcsán elengedhetetlen.  
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A feladatok kiosztása során figyelembe vesszük, hogy az adott területre a legalkalmasabb ember kerüljön 
kijelölésre. Az arányos munkaterhelés – sajnos – még mindig nem valósult meg az intézményben.  
Fontos egy új ösztönzőrendszer kialakítása, ahol figyelembe kell venni a szervezeten belül dolgozók motivációját, 
egyéni képességeiket, amely szakmai fejlődésük kiindulási alapja lesz. 
 
6.3.3. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 
Pedagógusok: 41 fő 
 Munkaközösségeink:  zongora, vonós, fúvós (fa és réz), vegyes, zeneismeret 
Pedagógiai munkát segítők:  2 fő iskolatitkár, 1 fő kottatáros-könyvtáros 
Egyéb (technikai) dolgozók: 1 fő hivatalsegéd 
 
6.3.4. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység 
Az idei tanévben nemzeti ünnepeinken kívül az alábbi hagyományos eseményeinket tudtuk megtartani, kizárólag 
online: 

 B-tagozatos növendékek hangversenye 
 Karácsonyi hangverseny 
 Lukin László Emlékhangverseny 
 „Állatok a zenében” ismeretterjesztő előadás 
 Zenés farsangi mulatság 
 Regionális verseny helyett: Lukin László Hangszeres- és Magánének Verseny 
 Lukin Csalogány Népdaléneklési Fesztivál 
 Zenepedagógiai projekthét 

 
6.3.5. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 
Az idei tanévben a teljes digitális és hibrid oktatás számos újdonságot hozott az iskola életébe. Az ehhez való 
alkalmazkodás a következő innovációkat hozta: 

 Digitális tananyagtár kiépítése 
 Online hangversenyek, előadások szervezése 
 Online verseny szervezése 
 Videóvágási ismeretek bővítése 
 Beiskolázás erősítésére: szakmai munkaközösségek bemutatkozása videó formájában 
 Év végi vizsga-meghallgatások szervezése 
 Digitális kapcsolattartás 

Ezek az innovációk sikeresnek bizonyultak. 
 
6.3.6. A minőségi munkára való ösztönzés formái  
Az idei tanévben is valamennyi munkaközösség megválasztotta az Év tanárát. Az idei tanévben is lezajlott 
pedagógus önértékelés lehetőséget biztosított, hogy tanáraink átfogó visszajelzést kaphassanak munkájuk 
eredményéről. Szükséges egy új ösztönzőrendszer kialakítása és felállítása. 
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7. A nevelőtestület beszámolót elfogadó határozata - LEGITIMÁCIÓ 
 
A 2020/21-es tanév szakmai munkájáról szóló beszámolót a nevelőtestület 2021. június 16-án megtartott szakmai 
értekezletén elfogadta. 
 

PH 
 

 
 ………………………………………………… 
 Szabóné Bán Ildikó  
  intézményvezető 
 
 
A 2020/2021-es tanév szakmai munkájáról a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
Érd, 2021. 06. 16. 
 
 
 ………………………………………………. 
 Szalatnyai Szilvia 
 Szülői Munkaközösség elnöke 
 
 
A 2020/2021-es tanév szakmai munkájáról a tájékoztatást megkaptam, vélemény-nyilvánítási lehetőséggel 
élhettem. 
 
Érd, 2021. 06. 16. 
 
 
 
 ………………………………………………. 
 Molnár-Farkas Magdolna 
 Intézményi Tanács elnöke 
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1. melléklet 
STATISZTIKAI ADATLAP 

a 2020/2021-es tanév beszámolójához 
 
1. Statisztikai adatok 

 
a) A tanulólétszám évfolyamonként  
 

2020/2021 Ek1 Ek2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Össz-

létszám 

1. félév (okt.1.) 27 58 103 84 63 54 48 22 12 14 10 6 501 

2. félév (febr. 4.) 37 69 100 76 58 55 48 22 11 14 9 6 505 

 
b) Az egyes tantárgyak tanulólétszáma és változásai évfolyamonként 
 

 1. félév (okt.1.) 2. félév (febr. 4.) 

 Ek1 Ek2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÖSSZ Ek1 Ek2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÖSSZ 
szolfézs 1 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 11 2 8 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 16 
zeneirodalom 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 
zongora 9 18 34 19 20 19 8 9 7 7 5 2 157 10 21 33 18 18 19 8 9 7 7 5 2 157 
hegedű 1 13 18 10 7 10 5 2 1 1 0 1 69 5 15 14 9 7 11 5 2 0 1 0 1 70 
gordonka 1 2 3 3 4 2 2 1 0 2 0 1 21 1 2 3 3 4 2 2 1 0 2 0 1 21 
furulya 7 12 18 7 2 1 1 0 0 0 0 0 48 11 13 18 5 1 1 1 0 0 0 0 0 50 
fuvola 2 1 4 11 7 3 10 2 0 0 3 1 44 2 1 4 9 6 3 10 2 0 0 3 1 41 
klarinét 0 0 4 7 1 2 3 0 0 0 0 0 17 0 0 5 6 1 2 3 0 0 0 0 0 17 
szaxofon 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
trombita 0 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 12 0 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 10 
kürt 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
harsona 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 
tenorkürt 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 
baritonkürt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
tuba                         0                         0 
magánének 4 0 2 4 1 4 1 2 0 0 0 0 18 4 0 2 4 1 4 1 2 0 0 0 0 18 
gitár 0 4 7 17 11 3 9 2 1 0 0 0 54 0 5 9 16 10 3 8 2 1 0 0 0 54 
harmonika 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 13 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 1 0 14 
ütő 1 1 5 0 2 3 4 1 1 1 0 1 20 1 1 5 0 2 3 4 1 1 1 0 1 20 
  27 58 103 84 63 54 48 22 12 14 10 6 501 37 69 100 76 58 55 48 22 11 14 9 6 505 

 
c) Október 1-jétől év közben kimaradt (tanulói jogviszonya megszűnt), illetve új (tanév közben beiratkozott) tanulók 
száma   

 

Tantárgy 
Kimaradt 

tanulók 

Új 

tanulók 

zongora 5 5 

furulya 2 6 

fuvola 3 - 

klarinét 1 - 

trombita 2 - 

gitár 2 - 

hegedű 7 3 

ZIR 1 - 

EK - 10 

harmonika - 1 

összesen 23 25 

 
d) A két tantárgyat tanulók száma, a heti 6 tanórát, illetve a heti 300 percet meghaladó foglalkozásokat igénybe 
vevők száma, tandíjasok száma 

 Két főtárgyasok száma: 0 fő 
 Második hangszeresek száma: 17 fő (részletezve g) pontban) 
 Heti 6 tanórát meghaladók száma: 0 fő, ebből 300 percet meghaladó: 0 fő 
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 Tandíjasok száma:  I. félév 33 fő II. félév 28 fő  
 

e) Az elméleti csoportok száma, átlaglétszáma 
 

Évfolyam Csoport száma Létszám Csoport száma 2. félév Létszám 2. félév 

 ZMG EK 1-2 1 8 1 12 

ZMG EK 2 1 13 1 13 

ZMG EK 1 8 1 9 

EK1-2 3 46 3 53 

EK-1.o. 3 39 4 47 

1. o. 5 55 4 47 

1-2 o. 2 20 2 19 

Nagy 1-2-3-4 1 9 1 8 

2. o. 6 58 6 55 

2-3 o. 1 6 1 6 

3. o. 4 44 4 44 

3-4 o. 3 23 3 24 

4. o. 2 15 2 15 

B 4-5 1 9 1 8 

B 5-6-8-9 1 10 1 10 

Fejlesztő 1 6 1 6 

ZIR 1 1 13 1 13 

ZIR 1-2 2 20 2 20 

ZIR 1-2-3-5 1 13 1 13 

ZIR 2 1 14 1 14 

ZIR 3 1 8 1 8 

ZIR 4-5 1 7 1 7 

ZIR 4-5-6 1 7 1 7 

Összesen: 44 451 44 458 

Átlaglétszám:  10,25  10,409 

 
f) A kamaracsoportok, zenekarok száma (kamaracsoportok tanulóinak összlétszáma, aránya)  
 

 1. félév – okt.1. 2. félév – febr. 4. 

Megnevezés 
Csoport 
száma 

Létszám Átlag-
létszám 

Csoport 
száma 

Létszám Átlag-
létszám 

Kórus 2 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,54 

2 34 

 
 
 
 
 

10,09 

Vonószenekar 1 13 1 10 

Fafúvós kamara 1 8 1 8 

Ütős kamara 1 6 1 6 

Vonós kamara 1 6 1 6 

Hegedű kamara 1 6 1 6 

Gitár kamara 1 8 1 8 

Harmonika kamara 1 6 1 6 

Rézfúvós kamara 1 8 1 8 

Fúvószenekar 1 20 1 19 

Összesen: 11 116 11 111 

 
g) Egyéb szabadon választott tantárgyat (második hangszer) tanulók száma, aránya   
 

Főtárgya 2. tárgya 1. félév 2. félév 

Fuvola Zongora 1 1 

Hegedű Zongora 2 2 

Gitár Magánének 2 2 

Gitár Zongora 1 1 
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Főtárgya 2. tárgya 1. félév 2. félév 

Gitár Hegedű 2 1 

Harmonika Magánének 1 1 

Zongora Magánének 2 2 

Zongora Hegedű 1 1 

Zongora Fuvola 1 1 

Szolfézs EK Furulya 2 2 

ZIR Harmonika 2 2 

ZIR Zongora 1 1 

Összesen: 18 17 

 
h) A „B”-tagozatos tanulók száma, aránya, tanszakonkénti megoszlása 
 

Hangszer 
Létszám 

1. félév 2. félév 

Zongora 2 2 

Hegedű 8 7 

Fuvola 5 5 

Klarinét 2 2 

Trombita 2 2 

Tenorkürt 1 1 

Harsona 1 1 

Magánének 3 3 

Gitár 1 1 

Ütő 2 2 

Harmonika 2+2* 2 

Összesen: 29+2 28 

 
* 4 főből 2 fő „A”-tagozatra visszalépett 
 
2. A tanév során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 

a) Művészeti alapvizsgára és záróvizsgára jelentkezett tanulók száma 
 

ALAPVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet - 3 

Hangszer 19 - 

Elmélet 28 - 

Összesen: 47 fő 3 fő 

 

ZÁRÓVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet - - 

Hangszer 5 - 

Elmélet - - 

Összesen: 5 fő 0 fő 

 
 
b) Művészeti alapvizsgát és záróvizsgát tett tanulók száma  
 

ALAPVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet - 2 

Hangszer 16  

Elmélet 28  

Összesen: 44 fő 2 fő 
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ZÁRÓVIZSGA A-tagozat B-tagozat 

Hangszer-elmélet - - 

Hangszer 4 - 

Elmélet - - 

Összesen: 4 fő 0 fő 

 
c) A 2020/2021-es tanévre iskolánkba újonnan jelentkezett és felvett tanulók száma, tantárgyankénti megoszlása, 
zeneóvodások beiskolázási mutatói 
 

Tanszak 

2020.10.01-i 
állapot 

Ebből 
zeneóvodás 

fő fő 

Furulya 20  

Fuvola 5  

Klarinét 2  

Trombita 1  

Kürt 1  

Baritonkürt 1  

Hegedű 16  

Cselló 2  

Magánének 4  

Gitár 6  

Harmonika 3  

Ütő 2  

Zongora 32  

Előképző 2  

Szolfézs 1  

Összesen: 98 4 

 
3. Felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni fejlesztés 
 

a) A 2020/21-es tanévre „B”-tagozatra újonnan felvettek száma 
 

Tantárgyak Fő 

Fuvola 3 

Klarinét 1 

Tenorkürt 1 

Hegedű 3 

Magánének 1 

Ütő 2 

Zongora 2 

Összesen: 13 fő 
 

b) A 2021/2022-es tanévre „B”-tagozatra jelentkezők száma 
 

Tantárgyak Fő 

Hegedű 4 

Gordonka 2 

Fuvola 1 

Összesen:  7 fő 

 
c) Szakirányú továbbtanulásra jelentkezettek és felvettek száma 
  

Felkészítés  felvételi vizsgára Felvételi vizsga eredménye 
1 fő 1 fő 
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d) Versenyeredmények (lásd a 2. sz. mellékletben) 
 
e) Zenei munkaképesség-gondozásban részt vett tanulók száma 
 

EK 1. évfolyam/fő EK 2. évfolyam/fő Szolfézs főtárgy + ZMG 
4 fő 22 fő 3 fő 

 
f) Szilvay-módszer alapján tanulmányokat folytató növendékek száma  4 fő 
 
g) Elmélet felzárkóztató csoportban tanulók száma 6 fő 
 
 
4. Személyi feltételek  

a) Aktív pedagógusok életkori megoszlása (okt.1.) 
 

-25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- 

2 3 2 3 7 4 7 6 3 4 
 
b) Aktív pedagógusok végzettsége    
 

Félév 
Engedélyezett 
ped. álláshely 

Pedagógus 
Létszám 

(fő) 

Pedagógusok végzettsége 

Közép-
iskola 

Főiskola  Egyetem  
Szak-

vizsgázott 
Gyakornok 

1. félév 
(okt. 1.) 

32,5 41 1 23 17 7 5 

2. félév 32,5 41 1 22 18 7 5 

 
c) Aktív pedagógus létszám (Foglalkoztatottság jellege) – és bérgazdálkodás (Okt. 1-jei állapot szerint.) 
 

Munkaviszony jellege Létszám okt. 1. Létszám év vége 
Közalkalmazotti jogviszony/teljes állás/határozatlan idő 23 23 
Közalkalmazotti jogviszony/részfoglalkoztatott/határozatlan idő 11 12 
Közalkalmazotti jogviszony/teljes állás/határozott idő 0 0 
Közalkalmazotti jogviszony/részfoglalkoztatott/határozott idő 2 1 
Óraadó 5 5 

Összesen: 41 41 

 
d) Pedagógus továbbképzés (Rendelkezésre álló összeg: 325.000 Ft) 
 

Név Támogatás 80 % Önrész  

Molnár-Farkas Magdolna 62400 15600 

Haász Csilla 62400 15600 

Kuncze Melinda 12000 3000 

Kuncze Melinda 16000 4000 

Gergely Virág Emese 16000 4000 

Gergely Virág Emese 16000 4000 

Perger Judit 16000 4000 

Módra Elvira 12000 3000 

Összesen támogatás: 212800 53200 

Útiköltség: 0 

 

Nem tankerület támogatásával Akkreditált továbbképzés/óra 

Balázs Péter 120 

Csóka Gabriella Ildikó 120 

Petrus-Bölöni Júlia 120 
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Zwickl Ágoston 120 

Kuncze Melinda 30 

 
5. Gyermekvédelmi munka (HH, HHH), SNI, BTMN-es tanulók ellátása  

a) Kedvezményes és/vagy ingyenes oktatás (térítési- és tandíj) adatai, SNI tanulók, hátrányos, ill. halmozottan 
hátrányos tanulók adatai 
 
 

 
2020/2021 

1. félév 2. félév 

Kedvezményes térítési- tandíjban részesülők száma 4 4 

Ingyenes oktatásban részesülők száma 12 12 

 ebből SNI tanulók száma 12 12 

 ebből hátrányos ill. halmozottan 
hátrányos tanuló 

0 0 

Kedvezményben részesülők száma összesen: 16 fő 16 fő 
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VERSENYEREDMÉNYEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA 
2020/2021  

 

Tanév A verseny típusa 
A verseny 
száma/db 

Részt vevő 
diákok 

száma/fő 

Elért eredmények 

Helyezések/db Egyéb eredmények/db 

1. 2. 3. 4 -10. 
Külön-

díj  
Tovább-

jutás 
Egyéb 

2020/2021 

Nemzetközi          

Országos 4 8   2   4 
2 ezüst 
1 bronz 

Országos-területi          

Megyei          

Regionális 1 3        

Helyi 2 147       

17 kiemelt arany 
90 arany 
39 ezüst 
1 bronz 

Összesen:  7 158   2   4 

17 kiemelt arany 
90 arany 
41 ezüst 
2 bronz 

 
Érdi zeneiskolás, de nem az iskola színeiben indult: 4 fő 
Eredmények:  
nemzetközi: 1 fő 1. és 2. helyezett, 1 fő 2. helyezett 
országos: 2 fő 1. helyezett+különdíj, 1 fő 3. helyezett, 1 fő 4. helyezett 
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3. melléklet 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2020/2021 

 
AUGUSZTUS 

24. ALAKULÓ Értekezlet, 10.00 óra 
 Résztvevők: munkaközösség-vezetők, pedagógusok 

o Tájékoztató a nyári karbantartásokról 
o Év eleji teendők, térítési-díj és tandíjbefizetések 
o Munkaügyek  
o Tűz- és Balesetvédelmi Oktatás 

 Helyszín: Felső u. 33.  
 Felelős: intézményvezető 
26. TANKERÜLETI Igazgatói Értekezlet, 10.00 
 Helyszín: Budajenő, Magtár 
 Résztvevő: intézményvezető 
24-28. Adminisztrációs csomag kiosztása, munkaközösségi munkatervek összeállítása 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
28.  Munkatervek leadása (munkaközösségi, zenekari, énekkari) 
 Óraegyeztetések, beosztások, tanítási helyszíneken bejelentkezés, stb. 
 Felelősök: munkaközösség-vezetők 
28. Harmóniáért Khe nyár végi búcsúztató 
 Helyszín: Földrajzi Múzeum, Érd 
 Résztvevők: Molnár Bálint Ignác, Molnár Bálint Antal – harmonika 
 Felelős:  Szokolai Zoltán szaktanár 
31-4. FELVÉTELI MEGHALLGATÁS 
 Helyszín: Felső u. 33. és 45. 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
 Résztvevők: szaktanárok 
  
SZEPTEMBER 

  
7-8-9. H-K-Sze  Hangszeres órabeosztások a tanítási helyszíneken  
 Felelősök: pedagógusok 
 8-18  Beiratkozás, térítési díj-, tandíjbefizetés szolfézstanárok ügyeletével 
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek, iskolatitkárok 
7. Első tanítási nap 
10. és 14. Cs, H  Pótbeiratkozás, térítési díj, tandíj befizetése 8.00-16.00 óra között,  
 Helyszín: titkárság 
 Felelős: iskolatitkárok  
11. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra 
 Helyszín: Felső u. 33. udvar 
 Résztvevők: valamennyi pedagógus 
 Felelős: intézményvezető 
11. ÖSSZESÍTŐK LEADÁSA 
 Résztvevők: pedagógusok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
11. Másik munkahelyről (KLIK-es iskola, alapítványi iskola, zenekar, óraadók) igazolások leadása  
 (alkalmazás típusa, munkaidő mértéke, heti munkaidő és óraszám megjelöléssel) 
11. XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny területi válogató – nevezési határidő 
18-27. Adminisztrációs napok (külön beosztás szerint)  
 Résztvevők: pedagógusok 
18. Az alapítvány felé benyújtandó eszközigények leadása fontossági sorrend szerint  
 Felelős: munkaközösség-vezetők 
21. A magyar dráma napja   
22. Őszi nap-éj egyenlőség 
24. XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny területi nevezési határidő 
25-től XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny területi válogatók 
30. A népmese napja 
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OKTÓBER 

1. A zene világnapja 
1. Iskolatanács 11.00 
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
1. csütörtök Zenei Világnapi Hangverseny – PPT megemlékezés 
2. Zongora tanszak értekezlet - online 
 Téma: Félévi programok – hogyan? 
 Résztvevők: Zongora munkaközösség 
 Felelős: Munkaközösség-vezető 
5. Pedagógusok Világnapja 
6. Az aradi vértanúk emléknapja 
6. Videóvágási ismeretek – továbbképzés, 9.30 óra 
 Előadó: Eszenyi János 
 Helyszín: Felső u. 33. 1-es terem 
 Résztvevők: pedagógusok 
 Felelős: intézményvezető 
7. Zeneismeret tanszak értekezlet - online 
 Téma: Szolfézs csoportok véglegesítése, TEAMS megismerése 
 Résztvevők: Zeneismeret munkaközösség 
 Felelős: Munkaközösség-vezető 
10. Érdi Kamarazenekar Hangversenye, 16.00 
 Helyszín: Földrajzi Múzeum 
14. Értekezlet – Pedagógus önértékelésről – Kinek, mit, hogyan?, 9.30 óra 
 Helyszín:  Online – TEAMS 
 Résztvevők: Petrus-Bölöni Júlia, Tóth Andorné, Lakatos Sára, Szabó Vincent, Gergely Virág, Kuncze 

Melinda 
 Felelős: intézményvezető 
14. Gitáros szakmai összejövetel, 12.30 
 Helyszín: Iskolaközpont, Felső u. 33. 
 Résztvevők: gitár tanszak tanárai 
 Felelős: Vegyes munkaközösség-vezető 
20. kedd Iskolatanács 11.00 óra 
 Helyszín: Online. Platform: TEAMS 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
20. V. Regionális és Budapesti Gitárfesztivál  
 Helyszín: Biatorbágy 
 Résztvevők: Vaizer Tamara, Bojté Viola, Kapuvári Márton 
 Felelős: Szabó Vincent, Urbán Tibor 
19. és 21. Fúvós munkaközösség – Kezdő tanulók (előző tanév) meghallgatása 
 Helyszín: Videófelvétel 
 Felelős: fúvós munkaközösség-vezető 
22. Pedagógusminősítés 
 Helyszín: Felső u. 45. 
 Résztvevő: Hász Melitta 
 Felelős: intézményvezető 
22. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: csütörtök 
23. Nemzeti Ünnep 
25. Téli időszámítás kezdete 
26-30. Őszi Szünet 
 
folyamatos Megemlékezés Beethoven életéről az elmélet órákon 
 Helyszín: Elméleti csoportos órák 
 Felelős: szaktanárok 
 
NOVEMBER 

1. Mindenszentek 
2. Őszi szünet utáni első tanítási nap: hétfő 
9. Szülői Szervezet Tanácsa alakuló ülés  18.00 óra 
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 Helyszín: Online. Platform: TEAMS 
 Felelős: intézményvezető 
11-től Hibrid oktatás 
16. Petrus-Bölöni Júlia önértékelés 
18. Zeneismeret értekezlet - online 9.30 óra 
 Téma: Online oktatás megszervezése 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna, Haász Csilla 
20. „B” tagozatos tanulóink hangversenye Tehetséghangverseny – online  
 Hangfelvétel határidő: nov. 20. 
 Résztvevők: iskola „B”-tagozatos tanulói  
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
24. Iskolatanács 9.30 óra - online 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
30-tól FÉLÉVI HANGVERSENYEK - online 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna  
 
DECEMBER 

3. Jön a Mikulás – kiosztásra kerültek a mikulás csomagok  
 Résztvevők: kollégáink 10 év alatti gyermekei és szüleik  
 Felelős: intézményvezető 
6. Mikulás 
8. Vonós szakmai munkaközösség – Szakmai összejövetel – online 10.00 óra 
 Résztvevők: Vonós tanszak tanárai 
 Felelős: Vonós szakmai munkaközösség-vezető 
11. Zongora munkaközösség – Tanszaki hangverseny – online videó leadási határidő 
 Résztvevők: Zongora tanszak tanárai, növendékei 
 Felelős: Berg Andrea munkaközösség-vezető  
15. Iskolatanács  - online 9.30 óra 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
16. Gitáros szakmai összejövetel – online 10.00 óra 
 Résztvevők: Gitár szakos tanárok 
 Felelős:  Szóka Júlia vegyes munkaközösség-vezető 
17. XV. Országos Gitárverseny területi válogató nevezési határidő 
18. Karácsonyi hangverseny LUKIN BÉRLET – online  
 A műsorok leadási határideje: dec. 18. péntek  
18.  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: péntek 
21. Téli napforduló 
21-03. TÉLI SZÜNET (2021. január 3-ig) 

 
2021 

 
JANUÁR 

2. Zongora tanszaki hangverseny 19.00 óra – online vetítés 
 Résztvevők: zongora tanszak diákjai 
 Felelős: Berg Andrea munkaközösség-vezető 
4. A téli szünet utáni első tanítási nap: hétfő 
6. Vízkereszt 
8-ig FÉLÉVI TANSZAKI HANGVERSENYEK 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
8. X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny – területi válogató nevezési határidő 
11-15. „B” tagozatos tanulók vizsgája  
 Helyszín: Felső u. 45. Kamaraterem, 3-as terem, ütő-terem 
 Résztvevők:  szakos pedagógusok, érintett tanulók 
 Felelős: Csóka Gabriella 
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11-22. XV. Országos Gitárverseny területi válogatók 
 Helyszín: Dunakeszi 
14-27. I. FÉLÉVI ADMINISZTRÁCIÓ 
 Résztvevők: szaktanárok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
15. Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  
 Emlékhangverseny Lukin László tiszteletére a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
 3. Tehetséghangverseny 
 Helyszín:  Online. A felvételek leadási határideje: jan. 15. 
 Résztvevők:  az iskola „B”-s tanulói 5. és magasabb osztályok  
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
19. Iskolatanács 9.30 óra  
 Helyszín: Felső u. 33. igazgatói iroda 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
22. Lukin László Napok LUKIN BÉRLET  
 „Állatok a zenében” ismeretterjesztő előadás LUKIN BÉRLET   
 Résztvevők:  zeneiskola tanárai, tanulói 
 Helyszín:  Online. A felvételek leadási határideje: jan. 22 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna, Zeneismeret tanszak 
22. A magyar kultúra napja 
22. Az I. félév utolsó napja 
 
FEBRUÁR 
 
1-12. X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny – területi válogatók 
 Helyszín: Pomáz 
12. II. félévi alapítványi igények leadása 
12. Alapítványi Farsangi Bál  
 Online. A Felvételek beküldésének határideje: február 12. 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok, szülők, vendégek 
 Felelős: intézményvezető és Molnár-Farkas Magdolna 
19-ig TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJBEFIZETÉS , PATRONÁLÁSI DÍJAK BEFIZETÉSE 
 KRÉTA E-ügyintézés felülete 
 Felelős: intézményvezető, iskolatitkárok 
23. Iskolatanács  9.30 óra 
 Online - TEAMS 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
22-26. Lukin Zenepedagógiai Projekthét - online 
 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
28. X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny döntő – nevezési határidő 
  
MÁRCIUS 

3. Vegyes tanszak projekthét – online 
 Résztvevők: vegyes tanszak tanárai 
 Felelős: vegyes munkaközösség-vezető 
8-12. Lukin László Hangszeres és Magánének Verseny – Érd – ELHALASZTVA! 
 Résztvevők: az iskola tanulói 
 Felelős: intézményvezető, szakmai munkaközösség-vezetők 
 A videófelvételek beküldési határideje: március 8. (hétfő) 
11. Rendkívüli Értekezlet, 9.30, online - TEAMS 
 Témák: A 2021/22-es tanév beiskolázási terv - a téma elmaradt! 
 Felelős: intézményvezető 
10-12. Tanítás nélküli munkanap – Szakmai program: Lukin László Hangszeres és Magánének Verseny 

és rendkívüli értekezlet – ELHALASZTVA! 
12. Zeneismeret tanszaki értekezlet – online 
 Résztvevők: zeneismeret tanszak tanárai 
 Felelős: Zeneismeret munkaközösség-vezető 
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15. Nemzeti Ünnep 
15. XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny – területi válogatók nevezési határidő 
19. A cigányság világnapja 
19. Zeneismeret tanszaki értekezlet – online 
 Résztvevők: zeneismeret tanszak tanárai 
 Felelős: Zeneismeret munkaközösség-vezető 
19-29. VII. Országos Harmonikaverseny – Területi válogatók 
 Helyszín: Budapest 
20. Tavaszi nap-éj egyenlőség 
22. A víz világnapja 
23. Iskolatanács, 9.30 – online TEAMS 
 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
26. Zeneismeret tanszaki értekezlet – online 
 Résztvevők: zeneismeret tanszak tanárai 
 Felelős: Zeneismeret munkaközösség-vezető 
26. A 6. Lukin Csalogánya Népdaléneklési Fesztivál 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna és a zeneismeret munkaközösség-vezető 
 A videófelvételek beküldési határideje: március 26. 
29. Fúvós szakmai munkaközösség – Kezdők meghallgatása - online 
 Résztvevők: fúvós tanszak tanulói 
 Felelős: Fúvós munkaközösség-vezető 
29. Rendkívüli értekezlet 
 Téma: Járványhelyzet 
 Felelős: intézményvezető 
29. Vonós tanszaki értekezlet – online 
 Résztvevők: vonós tanszak tanárai 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
29. Fúvós tanszaki értekezlet – online 
 Résztvevők: vonós tanszak tanárai 
 Felelős: Vonós munkaközösség-vezető 
31. Vegyes tanszaki értekezlet – online 
 Résztvevők:  vegyes tanszak tanárai 
 Felelős: Vegyes munkaközösség-vezető 
31. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
 
ÁPRILIS 

1-6. TAVASZI SZÜNET 
2. Nemzetközi gyermekkönyvnap  
7. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: szerda 
9. Zongora tanszaki értekezlet 
 Helyszín: online 
 Résztvevők: pedagógusok 
 Felelős: Berg Andrea – munkaközösség-vezető 
10-17. XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny – területi válogatók 
 Helyszín: Győr 
11. A magyar költészet napja 
15. VII. Országos Harmonikaverseny döntő – nevezési határidő 
15-16. Tanköteles tanulók beíratása az általános iskolákba 
16. Rendkívüli értekezlet – online 
 Résztvevők: nevelőtestület 
 Felelős: intézményvezető  
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
18. Műemlékvédelmi világnap 
19-től ÉV VÉGI HANGVERSENYEK   - megtartása a járványhelyzettől függ 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Résztvevők: tanulók, pedagógusok 
 Felelős: Molnár-Farkas Magdolna 
20. Iskolatanács  - 9.30 óra 
 Helyszín: Online -Temas 
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 Résztvevők: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 
 Felelős: intézményvezető 
22. A Föld napja 
23. Tanítás nélküli munkanap 
23. Régi növendékek jelentkezési lapjainak összegyűjtési határideje 
23. B-tagozatos, - osztályfolytatós, - összevont beszámoló kérelmek visszaküldési határideje 
23. Szakmai munkaközösség-vezetők által összegyűjtött tanszaki ismertető anyagok elküldési határideje 
26. Régi növendékek jelentkezési lapjainak feldolgozási határideje online Excel táblában 
30. XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny döntő – nevezési határidő 
 
folyamatos Elméleti Alapvizsga és év végi írásbeli tesztek megírása 
 Helyszín: oktatási helyszínek 
 Felelős: munkaközösség-vezető 
 
MÁJUS 

1. A munka ünnepe. Az EU-csatlakozás napja 
2. Anyák napja 
3-tól Írásbeli érettségik 
7. Hangszercsere program igények leadása – online Excel táblázat 
 Felelős: munkaközösség-vezetők 
10-től Jelenléti oktatás  
10-től Év végi összefoglaló órák: előképző, szolfézs, zeneirodalom 
 Helyszín: a tanítási helyszínek 
 Felelős: zeneismeret munkaközösség-vezető, Molnár-Farkas Magdolna 
14. Minősítés - Szabó Vincent Alexander 
16. VII. Országos Harmonikaverseny - döntő 
 Helyszín: Budapest 
18. Minősítés – Tekula Ádám 
19.  Iskolatanács 9.30 óra 
 Helyszín: online, Teams 
 Résztvevők:  munkaközösség-vezetők, vezetőség 
 Felelős: intézményvezető 
17-19. Elmélet alapvizsga 
20. Minősítés – Lakatos Sára 
20. HANGSZERES VIZSGÁK KEZDETE   
 Felelős: Csóka Gabriella 
 Helyszín: Iskolaközpont és kihelyezett tagozatok 
21. ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET 9.30 óra online  
 Helyszín: TEAMS - online 
 Résztvevők: az iskola pedagógusai 
 Felelős: intézményvezető 
21. Tanszak tanulója és tanára neveinek leadási határideje 
 Felelős: tanszakvezetők 
24. PÜNKÖSD 
28. Hősök Napja – 15.45 
 Helyszín: Érd, Ófalu 
 Résztvevők:  Fúvószenekar 
 Felelős: Zwickl Ágoston 
30. Gyermeknap 
31-től Adminisztrációs napok  
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
 
JÚNIUS  

4. Munkaközösség-vezetői, zenekar-, kórusvezetői beszámolók leadási határideje 
4. A nemzeti összetartozás napja 
4. Lukin Verseny – videófeltöltési határidő 
4-6. XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny – döntő 
 Helyszín: Kiskunfélegyháza 
6. Pedagógusnap 
7-9. Lukin verseny elbírálás 
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7-11. Felvételi meghallgatás 
9-ig Adminisztrációs napok 
 Felelős: intézményvezető-helyettesek 
15.  utolsó tanítási nap 
16. TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 10.00 óra  
 Helyszín: Felső u. 33. udvara  
 Résztvevők: az iskola pedagógusai 
 Felelős: intézményvezető 
16. szerda Tanévzáró Ünnepély 17.00 óra 
 Helyszín: Földrajzi Múzeum Kocsiszín 
 Felelős: intézményvezető 
21. Nyári napforduló 
25. Barlangok napja 
 
Utolsó munkanap:   2021. június 25. péntek 
Nyári szabadság:   2021. június 28. (hétfő) – augusztus 19. (csütörtök) 
A 2021/22-es tanév első munkanapja: 2021. augusztus 23. (hétfő) 
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SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK,  
ZENEI EGYÜTTESEK BESZÁMOLÓI 

KOTTATÁR 
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ZONGORA MUNKAKÖZÖSSÉG 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 
2020/2021-es tanév 

 
1. A tanévindítás feltételei 
   1.1 Személyi feltételek 
I. félév 
Ebben a tanévben 157 tanulót tanítunk zongorázni tanszakunkon. Közülük 35 fő kezdte tanulmányait 
szeptemberben. A tanszakon tanulók többségében A tagozatosak; B tagozatos két tanuló: egy 2. évfolyamos és egy 
3. évfolyamos. 
A zongora tanszak tanárainak létszáma 11 fő, közülük két fő korrepetitor.  Hász Melitta kolléganőnek az előző 
tanévben (a koronavírus járvány miatt) elmaradt a minősítése. Az óralátogatás időpontja és a minősítési eljárás 
befejezése új időpontra került: 2020. október 22.  A kolléganő sikeres minősítő eljárásával a tanszakon minősült 
kollégák létszáma már 7 főre emelkedett. 
II. félév 
A második félévben három kolléga is elkészítette az önértékelését: Gergely Virág, Kuncze Melinda és Szabóné Bán 
Ildikó (intézményvezetői Önértékelés).  
Pedagógusminősítő eljárásra két kolléganő jelentkezett: Gergely Virág és Kuncze Melinda. Nekik november végéig 
kell elkészíteni a portfóliójukat. 
 
   1.2 Tárgyi feltételek 
I. félév 
Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatásából több eszközt is sikerült beszereznünk ebben a félévben. Ősszel 
külső hangkártyát és más eszközöket vásároltunk digitális hangfelvétel készítéséhez. (Focusrite Scarlet 2i2 
hangkártyát, Roland hangszerkábeleket, Audio - Technica ATH-M40x fejhallgatót, Presonius Eris 3.5 aktív 
hangfalpárt.) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból január elején érkezett meg a 
Roland FP-30 típusú digitális zongora. Ehhez a hangszerhez az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatásából új 
Roland állványt vásároltunk. A hangszerhez további kellékeket szeretnénk beszerezni. (A digitális zongora újabb 
kellékeivel kapcsolatban még egyeztetésre lesz szükség.) Szintén az Alapítvány támogatásából vásároltunk a 
régebbi Roland digitális zongorához hármas pedálkonzolt (Roland RPU-3). Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 
támogatásából még két eszközt sikerült beszereznünk: a Kőrösi Iskolába új Korg zongorapadot vásároltunk; 
valamint az Érdligeti Iskolában a Förster pianínó új stúdiógörgővel lett felszerelve. A hangszert most már 
biztonságosan lehet használni (a régi, rossz görgő miatt instabil volt a hangszer).  
Még mindig várjuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából igényelt Kawai pianínót. 
A zongora tanszak hangszereinek további cseréjére lenne szükség: 

- az igazgatói irodában lévő pianínót kellene egy másik, zongora főtárgy oktatására alkalmas hangszerre 
cserélni; 

- a 4. teremben lévő zongorát is másik, zongora főtárgy oktatására jobban megfelelő hangszerre szeretnénk 
cserélni.  

Az intézményben van még olyan pianínó, zongora, ami szintén cserére szorul. 
A hangszerek cseréjére pillanatnyilag (megfelelő anyagi háttér hiányában) nem látunk lehetőséget. Ha bármelyik 
hangszert sikerül kicserélni, megoldást kell keresnünk az elavult, leselejtezésre váró, oktatásra már nem alkalmas 
hangszerek elhelyezésére. (A leselejtezett hangszerek tárolására nincs lehetőség az intézményen belül.) 
A kamarateremben a Yamaha pianínót hangolni kellene; a zeneismeret tanszakon tanító kollégák közül ketten is 
használják az oktatáshoz. 
A kamarateremben lévő Boston zongora húrcseréje az ősz folyamán elkészült. Az eddigi tapasztalatok alapján: a 
hangszer minőségi változást mutat. Lágyabb lett a billentése a hangszernek. Kevésbé erős a basszusban lévő 
hangok hangszínének erőssége, a magasabb oktávokban teltebben, erősebben szólnak a hangok, mint korábban. 
Könnyebb a jobb kézben lévő dallamot hangszínben kiemelni. A hangolást is jobban tartja, mint eddig, de a 
hangszert még többször fel kell hangolni. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, megoldódott-e a hangszer problémája 
(egy-két hét alatt elhangolódott, hamissá vált) – a hangszerészünk javaslatára – még várnunk kell. 
 
II. félév 
2021. május 3-án megérkezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából megrendelt új Kawai K-200 
típusú pianínó. A hangszer a Felső u. 45. épület 9. termében lett elhelyezve.  
A Felső u. 33. épület 4. termében szeretnénk a zongorát új hangszerre cserélni.  A következő tanévre meghirdetett 
Hangszercsere Program keretében (Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából) szeretnénk egy Kawai GL-
10 típusú zongorát igényelni. Az új hangszer kiválasztásában több kollégánk is részt vett. Június 1-én hatan 
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elmentünk a Budapest Zongoraszalonba Kawai pianínót és Kawai zongorát kipróbálni. (Módra Elvira, Kuncze 
Melinda, Hász Melitta, Papné Tóth Zsuzsanna, Szabóné Bán Ildikó, Berg Andrea) 
Az Érdligeten lévő Förster pianínó rugói cserére szorultak. Néhány billentyű a meghibásodott rugó miatt nem 
működött. A következő tanévben a hangszerészünk tanácsát kellene kérnünk a hangszerrel kapcsolatban. Szükség 
lenne-e további rugók cseréjére? Mennyi ideig tudjuk még a hangszert zongora főtárgy oktatására használni? 
A többi hangszereket is, amiken zongora főtárgyat tanítunk, érdemes lenne átnézetni a hangszerészünkkel. Lehet-
e a billentésen, hangszínen változtatni? 
A Felső u. 6. termében a Yamaha B2 pianínót ismét hangolni kellene, valamint az új Kawai pianínót is.  
Hangolásra a következő tanév elején nagy szükség lenne. Nem csak a zongora főtárgyas hangszerek esetében, 
hanem a többi tanszakon is (a magánének teremben lévő Rinkmann pianínó is nagyon hamis volt már tavasszal).  
A kamarateremben a Boston zongorát továbbra is teszteljük. 
 
2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 
     2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok megvalósulása 
I. félév 
Az első félévre tervezett kezdők meghallgatását (december 2-3.), a koronavírus járvány és a korlátozó 
intézkedések szűk lehetőségei miatt ebben a tanévben nem szerveztük meg, nem tartottuk meg. 
Továbbra is fontosnak tartjuk a néhány éve zongorázni tanuló gyerekek hangszer iránti motiváltságának további 
fenntartását és az élményszerzést. Ezzel a céllal rendeztük meg a 2020. november 27-re tervezett össztanszaki 
koncertet. Az október 2-án megtartott tanszaki összejövetelen eldöntöttük: a koncertet online tartjuk meg. A 
koncert időpontját későbbre terveztük, mivel a szereplő tanulók előadásairól videófelvételeket kellett 
készítenünk, ahhoz pedig több időre volt szükségünk. A videók beérkezésének határideje után a lehetőségeket 
átgondolva - a korábbi, közösen megbeszélt lehetőségeket is figyelembe véve - úgy döntöttem: koncertfilmet 
készítünk, amit az iskola honlapján láthat, hallhat a „közönség”. A koncertfilm premier vetítése 2021. január 2.-án, 
19.00 órától indult. A koncertfilm videószerkesztési feladatait az egyik 10. évfolyamos tanuló készítette el: Bikki 
Csongor. 
Néhány kollégától, szülőtől és szereplő tanulótól érkezett visszajelzés, vélemény. 
A szülői és tanulói vélemények nagyon pozitívak voltak a tanulók előadásairól és a felkészítő tanárok munkájáról. 
Tetszik a koncertfilmünk az előadóknak és a közönségnek; nem csak az előadók által bemutatott darabok, hanem 
a koncertvideó esztétikus kivitelezése is. A kollégák osztoztak az én véleményemben: a hangszer iránti motiváltság 
ezen a koncerten néhány magasabb évfolyamon tanuló előadónál mutatkozik legjobban.  Ők viszont a saját 
elképzelésüket, az általuk preferált stílust, műfajt választják, ha közönség előtt szeretnének bemutatkozni 
zongorajátékukkal. A komolyzene műfaj (amire az oktatási anyagunk épül), inkább az alacsonyabb évfolyamon 
tanuló gyerekek előadásban látható a koncertfilmen. Ami még tanulságos volt, az néhány tanuló önreflexiója. Látva 
mások „tudását”, rájöttek: ha több energiát fektetnek a gyakorlásba, felvállalják a nehezebb darabokat, nagyobb 
sikereket érhetnek el! 
Egy kolléga véleményét szeretném még ezzel kapcsolatban megosztani: „ha nincs lehetőség élő koncert 
megtartására, akkor online is tarthatjuk…A gyerekek tudatosabban készülnek, van motivációjuk, meghallgatják 
egymás produkcióit…” akár többször is. 
Szeptemberben megérkezett a külső hangkártya és a többi eszköz a digitális hangfelvétel készítéshez. Bögöthy 
Ádám (gitártanár) kollégánk segített az eszközök kiválasztásában, összehangolásában, beüzemelésében, valamint 
bemutatta a digitális hangfelvétel-készítés menetét, módját is. Az intézményvezető (Szabóné Bán Ildikó) 
elkészített a Microsoft 365 OneDrive alkalmazásban egy Digitális kottatár nevű mappát. Ebbe a mappába gyűjtjük 
az elkészült hangfelvételeket, amiket az intézményvezető megoszt a kollégák között. Ezek a zongorakíséretek 
egyrészt a tanulók otthoni gyakorlásának megsegítésére készülnek, valamint egy újabb, esetleges digitális oktatás 
idejére.  A zongorakíséretek digitális hangfelvételeit a korrepetitor kollégák játsszák digitális zongorán: Módra 
Elvira, Németh Ferenc, Rostás Zoltán.  
Digitális hangfelvételeket készítettek a zeneismeret tanszak tanárai is (Haász Csilla, Molnár-Farkas Magdolna). A 
szolfézs- és a kórusanyag zongorakíséreteinek feljátszására Kuncze Melinda kolléganőnk segítségét vették 
igénybe. Jelenlegi tapasztalataink alapján a magánének tanszak „profitált” leginkább ezekből a digitálisan felvett 
zongorakíséretekből. (A tanszakon nagyon nagy létszámban tanulnak középiskolások és felnőtt tanulók. Jelenleg 
csak digitálisan lehet megszervezni az órájukat, szükség van a digitálisan felvett zongorakíséretekre.) Ezeket a 
felvételeket a Karácsonyi online koncert videófelvételeinek elkészítésekor is igénybe vették. 
Néhány mondatban két kolléganő „tapasztalatát” szeretném megosztani. Gergely Virág Emese és Kuncze Melinda 
kolléganők ebben a tanévben kapcsolódtak be ismét a tanszak munkájába. Nehézségekről és azok megoldásainak 
kereséséről számoltak be az eltelt néhány hónapban. Még mindig van olyan kezdő tanuló, akinek  nincs otthoni 
gyakorlásra megfelelő hangszere. A kezdő tanulók között egyre kevesebb az átlagos képességű tanuló. A gyerekek 
többsége képességproblémákkal küzd, nagyon feszes a karjuk, kezük, még mindig segítségre van szükségük a laza 
játszóapparátus létrehozásához. A már megtanult ismeretanyagot nagyon gyakran ismételni kell, ezeket az 
ismereteket önállóan még nem képesek alkalmazni. Az órára keveset készülnek, a haladás lassú. A kolléganőknek 
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különösen nagy gondot okozott a sajátos nevelési igényű tanulóval való együttműködés. A problémák egymás 
közötti megbeszélése és az egymást segítő tanácsokkal úgy tűnik: ezt a problémát sikerült megoldani. Az átvett 
tanulók egy része viszont sokkal jobb képességeket mutat, mint szeptemberben. Javult a kéztartásuk, a 
technikájuk, jobban tudnak a kottában tájékozódni, abból zongorázni.  Több anyagot végeznek, mint az előző 
tanévben. 
II. félév 
A kezdő zongoristák és a néhány éve zongorázni tanuló gyerekek hangszer iránti motiváltságának további 
fenntartását kiemelten fontosnak tartjuk. Iskolánkban Lukin hangszeres/magánének versenyt hirdettünk, amit 
online rendezünk meg. Zongora tanszakon 42 tanuló jelentkezett a versenyre. A versenyanyag videóit február óta 
folyamatosan próbáltuk elkészíteni. Március 8-tól valamennyi évfolyamon online oktatásra kellett áttérnünk. Az 
online oktatási forma nagyban nehezítette a versenyre való felkészülést és a videófelvételek elkészítését. (A 
tanulók otthoni körülményei nem teszik lehetővé a megfelelő szintű felkészítést, valamint a megfelelő színvonalú 
videó felvételek elkészítését.) Az online oktatás május 9-ig tartott, utána tudtunk ismét foglalkozni az elmaradt 
videófelvételek elkészítésével, amelyek feltöltési határideje: június 4. (péntek). A következő héten, június 9-ig,  
értékeljük a versenyzők produkcióit. 
A második félévre csak ezt a programot szerveztük. Már szeptemberben nagyon valószínűnek tűnt: ebben a 
tanévben sem biztos, hogy végig jelenléti oktatásban fogunk dolgozni. Más, online rendezvényt is csak akkor 
tudunk felvállalni, ha az iskolában készítjük a videó felvételeket. Online oktatásban ezt nem tudjuk megoldani. 
 
     2.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
I. félév 
Nagy Nimród Béla (2. osztály) és Honi-Bagdi Krisztina (3. osztály) ebben a tanévben kezdték meg tanulmányaikat 
B-tagozaton; tanáruk Papné Tóth Zsuzsanna kolléganő. 
A két tanuló felkészítését nehezítette a koronavírus járvány és a Járványügyi eljárásrend szabályainak betartása 
(betegség és karantén). 
Ebben a tanévben a B-tagozaton tanulók munkáit is csak videófelvételeken ismerhettük meg. Honi-Bagdi Krisztina 
szerepelt novemberben a „B”–tagozatosok online hangversenyén, decemberben pedig az online Karácsonyi 
koncerten.  
Nagy Nimród Béla januárban szerepelt, az online Zongora össztanszaki koncerten. 
A félévi B-s vizsgán mindkét tanuló produkcióját leginkább pozitívan értékelte a vizsgabizottság. 
Mindkét tanuló vizsgaanyagának előadását a maximálisan pontos technikai és zenei kidolgozottság jellemezte. A 
különböző karakterek megvalósítását is pozitívumként emelte ki a vizsgabizottság. Nimród játékára inkább a 
fegyelmezett, rendezett játék volt a jellemző; Krisztina előadására a zenei érzékenység, muzikalitás, beleélő 
képesség, valamint a rendezett, pontos játék. 
A két vizsgázó további munkájához néhány javaslatot tett a bizottság zenei és technikai megoldásokban (súlytalan 
hangok - csúcsponti részek megoldásaiban, hangsúlyozásban). A két tanuló vizsgaanyagát jelesre értékelte a 
vizsgabizottság. Mindkét tanulónak és tanárának gratulálunk a vizsgán nyújtott produkciókért! Sok sikert és 
további kitartó munkát kívánunk nekik! 
II. félév 
Az online oktatás vége után (május 9.) a tanszak úgy döntött: élő vizsgán játszanak a zongora szakos tanulók.  Így 
a két B tagozatos tanuló – Nagy-Nimród Béla (2.o.) és Honi-Bagdi Krisztina (3. o.) – háromtagú vizsgabizottság 
előtt mutatta be év végi vizsgaanyagát. A vizsgabizottság, az előzetes megbeszélés alapján figyelembe vette az 
online oktatás nehézségeit, korlátait. A két tanuló vizsgán nyújtott teljesítménye a vártnál jobb volt. Nagyon jól 
felkészült, kimondottan szép vizsgaanyagot hallhattunk, láthattunk. Honi-Bagdi Krisztina most is muzikálisan, 
zeneileg érzékenyen, átéléssel játszott. 
Nagy Nimród Béla előadását a pontos technikai megvalósításra való törekvés és a zenei formálás jellemezte.  
A következő tanévtől már csak egy B tagozatos tanuló lesz tanszakunkon: Nagy Nimród Béla.  
Honi-Bagdi Krisztina, szülei  kérésére, A tagozaton folytatja zeneiskolai tanulmányait. 
 
Két kollégánk az SNI-s növendékek integrálásával kapcsolatban szaktanácsadói segítséget kért. Gergely Virág és 
Kuncze Melinda kolléganők tanulói között SNI-s gyerekek is vannak. Különösen nehézséget okozott a két 
pedagógusnak az autista tanulókkal való együttműködés. Ebben kértek szaktanácsadói segítséget.  A 
szaktanácsadóval felvett kapcsolat a tanulók előadásáról, órai munkájáról készült videófelvételek megosztásával 
jött létre. A két kolléganő eddigi munkáját nagyon megdicsérte a szaktanácsadó.  
SNI-s tanuló néhány kollégánál előfordul, de ezeken a gyerekeken kívül még többen is vannak, akik valamilyen 
tanulási zavarokkal, problémákkal küzdenek. Mivel egyre több tanulónál tapasztalunk képesség-problémákat, 
egymás munkájának megsegítésére online szakmai megbeszélést tartottunk 2021. április 9-én. A megbeszélés 
témája: Tanulási problémák és részképesség-zavarok.  
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      2.3. Tanszaki hangversenyek 
I. félév 
Az 1. félévben online Össztanszaki koncertet terveztünk. Ennek lebonyolítására csak online volt lehetőségünk. Az 
országban 2020. március óta tartó járvány miatt továbbra sem volt lehetőség rendezvényeket és hangversenyeket 
tartani. A tanulók felkészítését nehezítették a járvány miatt kialakult korlátozó intézkedések. November 11-től a 
középiskolásoknak digitális oktatást kellett szerveznünk, valamint, szülői kérésre, néhány alacsonyabb 
évfolyamon tanuló diák esetében is áttértünk a digitális oktatásra.  A hangverseny műsorát videófelvételekkel 
oldottuk meg. Vagy mi, tanárok vettük fel a tanulók darabjait az iskola különböző oktatási helyszínein, vagy a 
tanulók saját előadásukat, otthon.  A nehézségek ellenére olyan hangversenyműsor jött létre, ami néhányunk 
számára meglepő volt. Többségében magasabb évfolyamon tanulók és középiskolások készültek erre a 
hangversenyre. Többen két-három darabot is választottak bemutatásra.  
A félévi tanszaki hangversenyeket személyes jelenléttel nem lehetett megtartani. Videófelvételeket készítettünk a 
tanulók előadásáról, vagy 2- 3 tanuló hallgatta megy egymás hangversenydarabját. Azt tapasztaltuk: ha 
videófelvétel készül a darabról, az előadó tanuló sokkal kritikusabban, igényesebben készül az órára, a felvétel 
elkészítésére. Azok a tanulók is jobban igyekeznek, akik eddig kevés energiát fektettek a gyakorlásba. 
II. félév 
A második félévben a koronavírus járvány miatt kialakult korlátozások nem tették lehetővé az év végi 
hangversenyek megszervezését, valamint a felkészülést. Így ebben a félévben nem tartottuk meg a hagyományos 
hangversenyeket. 
 
       2.4. Egyéb események, programok 
                2.4.1. Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
I. félév 
2020. október 2-án online tanszaki megbeszélést tartottunk. Az értekezlet platformja a Microsoft Teams  
alkalmazás volt. Az értekezlet témája az 1. félévre tervezett két rendezvény (össztanszaki koncert és kezdők 
meghallgatása), valamint a félévi tanszaki koncertek. Szeptembertől intézményünkben is az új szabályok 
(Járványügyi eljárásrend) léptek életbe, melyek szűkebb lehetőséget biztosítottak az összatanszaki koncert, a 
félévi koncert és a kezdők meghallgatása megszervezésére és lebonyolítására. Átgondoltuk, megvitattuk a 
lehetőségeket: mivel csak videófelvételek készítésével tudnánk megoldani a rendezvényeket, a kezdők 
meghallgatását ilyen lehetőségek között ebben a tanévben nem szervezzük, nem tartjuk meg. Az össztanszaki 
koncert szervezését és a feladatokat újra át kellett gondolnunk: a szűkebb lehetőségekhez, az új szabályokhoz 
kellett igazítanunk. Online koncertet szerveztünk úgy, hogy lehetőség szerint az órán, mi tanárok készítjük el a 
koncertdarabok videófelvételeit. A koncertvideó további feladatait is megbeszéltük, valamint abban is 
megegyeztünk: ha a járvány miatt újabb szabályok lépnek életbe, az akkori lehetőségeket figyelembe véve 
alakítjuk az online koncert további szervező és lebonyolító feladatait.  
A félévi tanszaki koncertekkel kapcsolatban pedig úgy döntöttünk: ha személyes jelenléttel nem tudjuk megoldani 
a koncert lebonyolítását, akkor vagy 2-3 gyerek jelenlétében tartunk mini-koncerteket (szülői jelenlét nélkül), 
vagy videófelvételeket készítünk a tanulók koncertdarabjainak elődásáról. A videófelvételeket valamilyen 
formában megpróbáljuk a szülőknek eljuttatni. 
II. félév 
A második félévben két szakmai összejövetelt is tartottunk. Mindkét rendezvényt online szerveztük meg. Az 
értekezletek platformja a Microsoft Teams alkalmazás volt. 
2021. február 26-án, az iskolai Projekthéten megtartott tanszaki összejövetel témái: 
-  Hogyan tartsuk meg növendékeinket?  - lemorzsolódás elkerülése.  
- Az otthoni gyakorlás.    Ki hogyan tudja rávenni a gyerekeket, hogy gyakoroljanak? 
A két témát a tanszak szavazta meg, több, lehetséges témák közül. Mindenki elmondhatta a témákkal kapcsolatos 
tapasztalatait, észrevételeit. Ötleteket adtunk egymásnak a problémák estleges megoldására. Megpróbáltuk más 
szemszögből megvizsgálni a két témát. Hogyan hat tanárokra és tanulókra a kommunikáció? Milyen az ösztönző 
kommunikáció? Stb… 
Az április 9-én megtartott szakmai megbeszélés témája:  
Tanulási problémák és részképességzavarok.  
Az összejövetel témája, valamint a segítségkérés igénye az óralátogatások alkalmával vetődött fel. Tanszakunkon 
egyre több tanuló zongorázik, akik nem SNI-sek, viszont hasonló problémákat mutatnak, mint a tanulási 
zavarokkal küzdő gyerekek.  
Az online összejövetelen összegyűjtöttük a jellemző problémákat, átadtuk egymásnak a tanítás során összegyűjtött 
tapasztalatokat, kiegészítettük ezeket szakmai, módszertani ötletekkel. Megosztottuk egymással azokat a 
kottagyűjteményeket és zongoradarabokat, amik a tanulók további fejlesztésére alkalmasak lehetnek. 
Valószínűleg továbbra is szükség lesz szakmali megbeszélésre ebben a témában. 
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                2.4.2. Versenyek 
I. félév 
Ebben a tanévben több versenyt is meghirdettek (országos és regionális). Minden olyan versenyt, ami 2020. 
decemberig került volna megrendezésre, a koronavírus járvány és az újabb korlátozó intézkedések miatt vagy 
lemondták a szervezők, vagy elhalasztották.  
II. félév 
A második félévre meghirdetett regionális és országos versenyeket a szervezők, a korlátozó intézkedések miatt,  
elhalasztották a következő tanévre.  
Az iskolánkban meghirdetett Lukin Hangszeres/magánének verseny értékelése június 7-9. között zajlik. A 
versenyző tanulók nagy izgalommal várják az eredményhirdetést. A versenyfelhívás igen népszerű volt, 
tanszakunkról 42 tanuló küldte el versenyanyagának videófelvételét. Olyan tanulók is kitartóan készültek a 
versenyre, akik eddig nem voltak kimondottan szorgalmasak.  
 
                2.4.3. Egyéb 
I.  és II. félév 
Ebben a tanévben nem csak az iskolák, hanem más intézmények sem tarthattak személyes jelenlétet igénylő 
programokat, rendezvényeket. Online rendezvényen ebben a tanévben nem szerepelt egy tanulónk sem. (Nem 
érkezett hozzánk ilyen igény.) 
 
Digitális oktatás értéklése: 
Ebben a tanévben egységes platformot használunk a kapcsolattartásban és a digitális oktatásban. A tanulókkal 
történő kapcsolattartás platformja: a Microsoft Teams alkalmazás. Online órákhoz a tanszakon tanító kollégák egy 
része a Teams alkalmazást használta. Olyan esetekben, amikor technikailag nem lehetett megfelelően működtetni 
a Teams alkalmazást, a tanár és a tanuló egy másik alkalmazást választott az órák megtartására. 
Az online órák minőségét nagyban befolyásolta a technikai felszereltség: megfelelő erősségű internet, megfelelő 
eszközök. Ha minden rendben működött, akkor jutott idő az érdemi munkára. 
 Főként az infokommunikációs eszközök és az internet minősége okozta a legtöbb problémát.  A nem megfelelő 
hang- és képminőség miatt a tanóra egy része azzal telt, hogy próbáltuk egymás szavát megérteni, a feladatokat 
egymásnak (tanár-tanuló) többször elmondani, megmutatni. Dinamikát, technikát, ritmust vagy egyáltalán nem 
tudtunk tanítani, vagy csak csekély mértékben. 
Az előző tanév tapasztalata alapján néhány kolléga  igyekezett újabb, hatékonyabb módszereket alkalmazni: 
hangfelvételek, videófelvételek készítése (olyan szöveges segítséggel kiegészítve, amire a tanulónak a feladatban 
szüksége volt), MusesCore alkalmazás, írásos információk fotóinak átküldése, a tanuló digitális zongoráján 
működő alkalmazások bevonása az órai munkába és az otthoni gyakorlásba. A tanulást-tanítást segítő anyagok 
küldésére nagyon jó volt a Teams alkalmazás. Küldtünk és kaptunk egymástól felvételeket, feladatokat. A kisebb 
tanulók különösen szerették a felületen található GIF-eket, amiket matrica helyett kaptak jutalomként. 
Az online órákon és az otthoni gyakorlásnál a tanulók önállóságuk képességét fejlesztették. 
A zeneoktatás akkor hatékony, ha a tanuló és a tanár is egységben hallja és látja egymást: látás-hallás-gondolkodás-
érzés-mozgás-érzékelés egységében. Ha ebből az egységből valamelyik hiányzik, akkor csak részben lehet 
hatékonyan zenét tanítani, tanulni. 
Az online oktatás kisegítő lehetőségként hasznos, de megfelelő technikára, érzéseket közvetítő, kifejező 
zongorajátékra (vagy bármilyen hangszeren) tanítani nagyon csekély mértékben képes.  
A tanulók már nagyon várták az élő zongoraórákat. Szeretnek az iskolában lenni, szeretnek megfelelő 
körülmények között zongorázni. 
Mindezektől függetlenül van olyan kolléga, aki a következő tanévben is tanítana hetente egyszer online (a szülőnek 
könnyebb, nem kell hozni-vinni a gyereket). 
 
3. Óralátogatások tapasztalatai 
I. félév 
Ebben a félévben Hász Melitta kolléganő minősítő óralátogatása zajlott. További óralátogatások voltak elsősorban 
az önértékelésben résztvevő kollegáknál. 
II. félév 
Ebben a félévben a pedagógus önértékelésben részt vett kollégáknál voltunk órát látogatni. (Tanszakvezető, illetve 
az önértékelésben kijelölt kollégák.). 
Az óralátogatás után megbeszéltük az órák tapasztalatait. Nagyon sok pozitív változás látszott a tanulók órai 
munkájában, zongoratechnikájukban. A felmerülő problémákat is megbeszéltük. Az óralátogatás tapasztalatai 
után vetődött fel a kérés: tanulási problémákkal és képességzavarokkal küzdő  tanulókat hogyan lehetne segíteni 
a zongoratanítás során? Milyen anyagot válasszunk nekik?  
Ezt a témát 2021. április 9-én, online tanszaki összejövetelen beszéltük meg közösen. 
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4. Év végi vizsgák értékelése 
A zongora tanszak – a közösen megbeszélt követelmények szerint – elsősorban élő vizsgát tartott. Néhány tanuló 
videófelvételen mutatta be az év végi vizsgaanyagát. 
Ebben a tanévben sem tudtunk végig jelenléti oktatásban tanítani. Az online oktatás korlátai miatt könnyítettünk 
az év végi vizsgaanyagon. A nem megfelelő felkészítési, felkészülési körülmények ellenére a vizsgákon hallott 
produkciók lényegesen jobbak voltak, mint amilyenre számítottunk. Minden tanulónak sikerült felkészülni a 
vizsgára. (Annál a kolléganőnél sem volt probléma a felkészítéssel és a felkészüléssel, aki hosszabb ideig, betegség 
miatt nem tudott munkába állni.) 
„A”-tagozaton, a művészeti alap- és záróvizsgán, valamint az összevont beszámolónál is általánosságban 
elmondható: amit a hibrid oktatás alatt sikerült megtanítani, azt nagy százalékban bemutatták  a vizsgázó  tanulók. 
Néhány esetben (főleg magasabb évfolyamon), élmény volt hallgatni a tanulók előadását. 
B tagozat vizsgája: 
Honi-Bagdi Krisztina most is muzikálisan, zeneileg érzékenyen, átéléssel játszott. 
Nagy Nimród Béla előadását a pontos technikai megvalósításra való törekvés és a zenei formálás jellemezte.  
A következő tanévtől már csak egy B tagozatos tanuló lesz tanszakunkon: Nagy Nimród Béla.  
Honi-Bagdi Krisztina, szülei  kérésére, A tagozaton folytatja zeneiskolai tanulmányait. 
 
5. Összefoglalás 
Ez a tanév, a várakozásokkal „ellentétben”, új szabályokkal, újabb korlátozó intézkedésekkel indult. Nagyon sok 
tanuló hiányzott betegség, vagy karantén miatt. 
A kezdők meghallgatását ebben a tanévben a koronavírus járvány és a korlátozó intézkedések miatt nem tartottuk 
meg. 
A kialakult járványhelyzet miatt át kellett térnünk olyan megoldásokra, amiket eddig még nem alkalmaztunk: 
online össztanszaki koncert, digitális hangfelvétel, videófelvételek készítése a tanulók félévi 
hangversenydarabjáról, online tanszaki megbeszélés, Microsoft 365 használata, online verseny meghirdetése. 
Ezek tőlünk, tanároktól is plusz időt és energiát igényeltek. 
Ebben a tanévben a tanszakon minősült kollégák létszáma már 7 főre emelkedett Hász Melitta kolléganő sikeres 
minősítésével. A tanszakon további két kolléga  (Kuncze Melinda és Gergely Virág) készítette el az önértékelését.  
A tanév kiemelkedő eseményei: 

- 2021. január 2-ára meghirdetett online Össztanszaki koncert. A videófilm szerkesztését az egyik 10. 
évfolyamos tanuló készítette. 

- 2021. február 26-án, az iskolai Projekthéten megtartott tanszaki összejövetel témái: 

 Hogyan tartsuk meg növendékeinket?  - lemorzsolódás elkerülése.  

Az otthoni gyakorlás.    Ki hogyan tudja rávenni a gyerekeket, hogy gyakoroljanak? 

- A megbeszélésen mindenki elmondhatta a témákkal kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit. Ötleteket 

adtunk egymásnak a problémák estleges megoldására.  

- A 2021. április 9-én megtartott szakmai megbeszélés témája: Tanulási problémák és részképesség-
zavarok 

- Az online összejövetelen összegyűjtöttük a jellemző problémákat, átadtuk egymásnak a tanítás során 

összegyűjtött tapasztalatokat, kiegészítettük ezeket szakmai, módszertani ötletekkel. Megosztottuk 

egymással azokat a kottagyűjteményeket és zongoradarabokat, amelyek a tanulók további fejlesztésére 

alkalmasak lehetnek. 

- Lukin Hangszeres/magánének verseny 
- A versenyfelhívás igen népszerű volt, tanszakunkról 42 tanuló küldte el versenyanyagának 

videófelvételét. 

- Az online oktatás alatt korrepetitor kollégáink (Németh Ferenc és Rostás Zoltán) más tanszakon tanító 
kollégáink kérésére újabb digitális zongorakíséreteket készítettek. 

- Az elmaradt nyílt napok helyett zongora tanszakot népszerűsítő videó összeállítást készített három 
kolléga (Kuncze Melinda, Szabóné Bán Ildikó, Berg Andrea). A videó az iskola honlapján, illetve az iskola 
Facebook oldalán látható. 

A zongora tanszak – a közösen megbeszélt követelmények szerint – elsősorban élő vizsgát tartott. A 
vizsgaprodukciókról általánosságban elmondható: a tanulók előadásai lényegesen jobbak voltak, mint amelyre 
számítottunk. Néhány esetben (főleg magasabb évfolyamon), élmény volt hallgatni a tanulók előadását. 
 
Érd, 2021. június 03. 

                                                                                                             
Berg Andrea 

zongora –munkaközösség-vezető  
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VONÓS MUNKAKÖZÖSSÉG  
ÉVES BESZÁMOLÓ 

2020-2021-ES TANÉV 
 
1. A tanévindítás feltételei 
   1.1 Személyi feltételek 
Az idei tanévben tanszakunk létszáma 90 főből állt. Hegedű szakon 69, gordonka szakon 21 tanuló kezdte meg 
hangszeres tanulmányait. Diákjaink zöme általános iskolás korú gyermek.  „B” tagozatos tanulóink létszáma 8 fő, 
mindannyian hegedű szakosok.  
Tanáraink létszáma az idei tanévben változatlan. Gordonka szakon két kolléga tanít 50-50 %-ban, hegedű szakon 
egy tanár 50%-ban, három tanárunk teljes státuszban látja el pedagógiai munkáját. Két kollégánk az idei tanévben 
részt vett az önértékelési programban és egy tanárunk minősült, gyakornokból a Pedagógus I kategóriába. 
 
   1.2 Tárgyi feltételek 
Intézményünk hangszerparkja minden vonós tanszakon tanuló diákjának biztosítani tud használható, jó minőségű 
hangszereket.  Az idei tanévben, a hangszercsere program keretében, két darab 7/8-os hegedűt tudtunk igényelni, 
melyekből az egyiket már megkaptuk. A hangszertartozékok beszerzését, a leamortizáltak javítását az 
intézményünkben működő alapítvány segítségével tudjuk biztosítani.    
 
2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 
     2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok eddigi megvalósulása. 
Az éves munkatervünkben meghatározott pedagógiai feladatokat megvalósítottuk. A tervezett programjaink nagy 
részét, a rendkívüli helyzet miatt, nem tudtuk megtartani. Ide sorolom a kezdő tanítványaink meghallgatását, az 
első félévi közös tanszaki hangverseny lebonyolítását, és a felzárkóztató szakmai összejövetelt közös óra 
keretében, az Országos Bihari János versenyt, a második félévre tervezett „Kicsinyek hangversenyét” és a skála-
etűd beszámolót. Intézményünk hagyományos évi rendezvényeit, mint például: „B” tagozatosaink hangversenyét 
és első félévi beszámolóját, a Karácsonyi hangversenyeket, a Lukin Hangszeres Versenyt a digitális technológia 
segítségével sikerült megvalósítanunk. 
 
     2.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
Az első félévben két alkalommal videófelvételeken, hallgathattuk meg „B” tagozatos tanulóinkat: a novemberi és a 
januári hangversenyeken, valamint az első félévi beszámolón. Az év végi vizsgán már személyesen, jelenléti 
formában játszhattak a „B” tagozatos tanulóink.  A hangversenyeken többnyire szép produkciókat hallhattunk, 
tanulóink felkészülten játszottak. A januári és az év végi vizsgaanyagot könnyített változatban játszották 
növendékeink. A beszámoló anyaga így egy etűdből és egy előadási darabból állt. A vizsgaanyag kiválasztása 
megfelelt az osztály és a tagozat követelményeinek.     

 
      2.3. Tanszaki hangversenyek              
Az első félévre tervezett közös tanszaki hangversenyünk elmaradt a már említett okok miatt. A saját 
osztálykoncertjeinket kisebb létszámú közös órák keretében tartottuk meg, ahol többen videófelvételeket 
készítettünk a produkciókról, és azokat eljuttattuk a szülőkhöz. A szülői visszajelzések pozitívak voltak. Szintén 
elmaradt a második félévre tervezett „Kicsinyek hangversenye” is.  
 
       2.4. Egyéb események, programok 
                2.4.1. Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
Tanszakunk munkatervében december hónapra terveztünk egy felzárkóztató szakmai összejövetelt, közös óra 
keretében, ahol az elmúlt tanévhez hasonlóan, bemutató tanítást terveztünk. A fent említett okok miatt ez a 
programunk is meghiúsult, így e program helyett tartottunk egy online szakmai értekezletet, melynek témája 
többek között a digitális oktatással kapcsolatos tapasztalatokról és kihívásokról szólt. A februárban megrendezett 
Lukin projekthét témája szintén az online oktatásról szólt, valamint igyekeztünk ötleteket adni egymásnak 
tanulóink motiváltságának fenntartásához. 
 
                2.4.2. Versenyek 
A november hónapban megrendezett Országos Bihari János versenyen egy tanulónkat terveztük elindítani. A 
versenyanyag már készen is volt, sajnos a finisben megint közbeszóltak a már fent említett körülmények, s így a 
videófelvétel elkészítésére már nem volt lehetőség. A második félévben Tóth Andorné kollégánk 3 tanulója részt 
vett az Országos online  hegedűversenyen. Két diákja ezüst minősítésben részesült, és egy tanuló bronz minősítést 
ért el. A második félévben intézményünk megrendezte a Lukin Hangszeres Versenyt, melyen 30 tanulónk vett 
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részt. Ez a létszám a harmadát teszi ki növendékeink összlétszámának.  Az elért minősítéseket még nem tudjuk, de 
a feltöltött anyagot meghallgatva bíztató eredményeket érhetünk el.    
 
                2.4.3. Egyéb 
Ebben a tanévben tanszakunk tanulóinak nem volt lehetősége részt venni iskolán kívüli és egyéb programokon. 
Viszont az Érdi Kamarazenekarnak október hónapban még sikerült egy élő hangversenyt megtartania a Földrajzi 
Múzeum kertjében, ahol tanáraink szerepelhettek. 
 
3. Óralátogatások tapasztalatai 
A tanév második félévében óralátogatást tettem két kollégánál. Az óralátogatás célja az önértékelési és a 
mentorálási programhoz kapcsolódik.  Mindkét kolléga óráján jó pedagógiai felkészültséget és szakmai 
hozzáértést tapasztaltam. 
 
4. Év végi vizsgák értékelése 
Örömünkre szolgált, hogy az év végi vizsgákat már jelenléti formában tudtuk lebonyolítani.  Az alap- és 
záróvizsgások, valamint a „B” tagozatosaink, vagy „B” tagozatra jelentkező tanulóink két darabbal készültek . Az 
„A” tagozatosok egy darabot játszottak, de itt is voltak gyerekek, akik 2 darabot hoztak. A beszámoló anyagát 
könnyítettük, mivel alig két hét állt rendelkezésünkre az online oktatást követően. Ennek ellenére tanulóink 
szépen és felkészülten játszották vizsgadarabjaikat. 
 
5. Összefoglalás. 
Az idei tanévben a munkatervünkben meghatározott programjaink nagy részét nem tudtuk teljesíteni a 
járványügyi helyzet miatt. Viszont úgy vélem, hogy minden nehézség ellenére,   tanszakunk éves munkája sikeres 
és eredményes volt. Sok olyan új oktatási módszert kellett alkalmaznunk és bevezetnünk, melyeket eddig nem 
ismertünk és nem is alkalmaztunk pedagógiai munkánk során. Gondolok itt a tanulóink digitális rendben történő 
oktatására, a hangversenyek és vizsgák videófelvételeinek készítésére, melyek nem csak a tanulóknak, hanem 
nekünk, tanároknak is új szakmai kihívásokat jelentettek. A digitális oktatásra való átállás nem csak nekünk, 
tanároknak, hanem tanulóinknak is elég gondot okozott. Sokszor tapasztaltuk, hogy lefagy a rendszer, vagy a  kép 
nincs szinkronban a hanggal, vagy a gyermek a nála lévő digitális eszközt nem tudta helyesen beállítani, vagy 
kezelni. Így magát a tanulót egészében nem láthattuk, ami sokuknál egy rosszabb hangszertartást, vonófogást 
eredményezett, főleg a kezdő vagy alsó évfolyamon tanuló növendékeinknél. Gondot okozott a hangszerek 
behangolása is. 
Mindezek ellenére év végi vizsgáink jól sikerültek. „B” tagozatosaink továbbra is tudták tartani a tőlük elvárt 
szintet, a tanszaki hangversenyeinken készülő videófelvételeken keresztül a szülők is figyelemmel kísérhették 
gyermekeik hangszeres fejlődését, tudását. Szépek az Országos versenyen elért eredmények, a Lukin hangszeres 
versenyen is szép számmal szerepeltek tanulóink. 
Mi, tanárok, a személyes találkozások hiányában és az elmúlt tanév nehézségei ellenére is igyekeztünk biztosítani 
tanszakunk összehangolt munkáját. Az online szakmai értekezletek, megbeszélések segítettek továbbra is 
fenntartani az egymás közti kapcsolatot.  Hozzásegítettek a tanítás során felmerülő szakmai problémák 
megbeszéléséhez és azok megoldásához. 
        
 
Érd, 2021. 06. 01 

 
                                                                                                             

 
Czidorné K. Erika 

munkaközösség-vezető 
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FÚVÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 
2020/2021-es tanév 

 
1. A tanévindítás feltételei 
   1.1 Személyi feltételek 

 A zeneiskola fúvós tanszakán a növendékek száma csökkent és arányaiban is változott a félévi 
állapotokhoz képest: jelenleg 131 növendék: 50 furulyás, 41 fuvolista, 17 klarinétos, 2 szaxofonos, 10 
trombitás, 4 kürtös, 3 harsonás, 3 tenorkürtös, 1 baritonkürtös diák tanul a tanszakon. Ebből 11 „B” 
tagozatosunk van: 5 fuvolista, 2 klarinétos, 2 trombitás, 1-1 tenorkürtös és harsonás növendék. Az év végi 
vizsgán egy fuvolista növendék jelentkezett „B”tagozatra, illetve egy trombitás növendék a továbbiakban 
nem lesz „B” tagozatos. 

 A tanárok létszáma változatlan, 4 fuvolatanár, 2 klarinét-szaxofontanár, és 4 rézfúvós szakos kolléga tanít 
intézményünkben, illetve egy kolléga tanít furulyát a Móra Ferenc Általános Iskolában sajátos nevelési 
igényű gyermekeknek. Baranyi Anitának február 11-én volt az online minősítése, Petrus-Bölöni Júlia 
önértékelése az első félévben megtörtént. Szabó János zenei- mentor és gyakorlatvezetői szakvizsgát fog 
szerezni a tanév végén a LFZE két éves képzésén. Petrus-Bölöni Júlia a Nemzeti Pedagógus kar Pest megyei 
küldöttje, valamint országos küldöttségi tag lett, megbízása 5 évre szól, az NPK-ban végzett munkája során 
iskolánk szakmai érdekeit is képviselni fogja.  

 
   1.2 Tárgyi feltételek 
Hangszerállományunk ismét gyarapodott és fiatalodott a hangszercsereprogram segítségével. Az előző 2019-es 
hangszercsere programban igényelt két baritonkürt szeptemberben megérkezett iskolánkba. Az új 2020-as 
Hangszercsere program keretén belül igényelt hangszerek közül 2 klarinétot, 5 fuvolát, 1 baritonkürtöt, és egy 
réztisztító pasztát kaptunk. Ezen kívül az Érdi Tankerületi Központ év végi támogatásával tudtunk vásárolni 1 
fuvolát, 1 fuvolát kanyarfejjel, és 2 db gyermek-vadászkürtöt. Egy korábbi Hangszercsere programban kapott 
klarinétunk eltörött, amit garanciálisan kicseréltek és az egyik baritonkürt hibáját is garanciálisan megjavították.  
Megjelent a 2021-es Hangszercsere program is tavasszal, összegyűjtöttük és leadtuk új igényeinket. 
 
Az Érd Zenekultúrájáért Alapítványtól az első félévben a fúvós tanszak hangszerjavításra 48.260 Ft.-ot, eszköz- és 
tartozékvásárlásra 78.066 Ft-ot kapott. A második félévben hangszerjavításra 124.640 Ft-ot, eszköz- és 
tartozékvárlásra 86.890 Ft-ot, versenytámogatásra 10.500 Ft-ot kapott. Kollégáink nagyon elégedettek és 
köszönik szépen a támogatást. 
A Zoom mikrofonos videókamerát is meg tudtam vásárolni, remélhetőleg ez az eszköz a későbbiekben a zeneiskola 
összes tanszakát szolgálni fogja. Amennyiben szükséges, szívesen segítek kezelésének ismertetésében.  
A kamaratermi hangversenyzongorát behangolták 442-re, ami nagyban segítette a tiszta felvételek készítését a 
versenyekre, úgy tűnik egyelőre tartja a hangolását.  
A digitális oktatásra általában saját eszközeinket használjuk. Az iskolákban az Eduroam hálózat jól működik, aki 
tudja, az használja.  
A 9-es terem felújítása még folyamatban van, egy apuka elkezdené a parkettázást, de amíg a vírushelyzet fennáll, 
nem szívesen jön be az épületbe. 
 
2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 
     2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok megvalósulása 
A tanévet viszonylag normális keretek között tudtuk elkezdeni, a járványügyi előírásokat betartva. Ez különösen 
a teljesen kezdő növendékek számára volt hasznos, az előző tanévben létrejött lemaradásainkat pótolhattuk. 
Sajnos, ezt a lemaradást kollégáink még mindig érzékelik, folyamatosan felzárkóztatnak év eleje óta. 
Az őszi szünet környékén volt olyan kollégánk, aki megfertőződött a koronavírussal. Novemberben kétszer is 
tesztelték a pedagógusainkat iskolánkban, de nem találtak vírussal fertőzött tanárt.  
Két hónap után, 2020. november 11-től a 9. évfolyamos és az ennél magasabb évfolyamokban tanuló és dolgozó 
diákjaink már csak digitális oktatásban vehettek részt. 2021. március 8-tól, amikor tetőzött a vírus, minden 
növendékünk digitális oktatásba került. Ebben a digitális időszakban csak az Országos Versenyre készülő 
növendékeinket taníthattuk hagyományos módon. Főleg kezdők esetében az online oktatás nagyon lassan folyik, 
haladásuk, teljesítményük elmarad a jelenléti tanításban részt vevő növendékektől. 
Csak 2021. május 10-től térhettünk vissza a rendes munkarendbe, miután a pedagógusok nagy részét beoltották.  
Próbáltuk rugalmasan kezelni az órarendet, és a helyzethez adódóan problémák nélkül megoldani az átállást az 
éppen aktuális munkamódra. 
A hagyományosan tanítható gyerekeknél viszont a körülményekhez képest szépen tudtunk haladni a tananyaggal.  
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Kiemelt pedagógiai célunk: a szülőkkel való kapcsolattartás előtérbe helyezése, véleményem szerint megvalósult, 
tartjuk velük a kapcsolatot, tájékoztatjuk őket gyermekeik előmeneteléről, akár videófelvételek, vagy online 
koncertek által. Másodlagos alapcélul növendékeink megtartását tűztük ki, mert félő, hogy ebben a helyzetben nem 
lesz sok új növendék.  
 
     2.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 Fúvós „B” tagozatosaink az első félévben két részre osztva online koncerteken szerepeltek. Novemberben 
„B” tagozatos tanulóink hangversenyén, januárban a Lukin Emlékhangversenyen léptek fel. Félévi 
beszámolójukra mindannyian készítettek felvételeket egy etűdről és egy darabról, amit a felkészítő 
tanártársakkal kiértékeltünk. A növendékek tudásának megismerése mellett megismerhettük az adott 
hangszer repertoárját. Olykor a youtube segítségével kiderült, hogy a saját hangszerünkre is van a nekünk 
tetsző darabból átirat. Különösen hasznos lehet versenyre készülő vagy alapvizsgázó növendékeknél, 
hogy kívülállóként, más tanár is hallja és kielemezi produkciójukat, és elmondja róla véleményét. Év végén 
„B” tagozatosaink már személyes vizsgán vehettek részt. Az Országos Versenyen részt vevő rézfúvós 
növendékek online vizsgáztak. Ebben a tanévben nem volt felvételiző növendékünk. 

 Tóthné Takács Krisztina az SNI-s növendékekből a maximumot hozza ki, egy-egy dal megtanítása ezeknek 
a hátrányos helyzetű gyermekeknek rengeteg energiába kerül, színekkel és mutogatással is segít nekik. 
Tanítványai a zenetanulással tudnak kitűnni iskolatársaik közül. Autista növendékének a zenetanulás a 
szorongások legyőzésében is segít. 
 

      2.3. Tanszaki hangversenyek 
Az októberben felvett és beküldött felvételekből az őszi szünetben elkészült a Kezdők hangversenye online 
koncert, amely a 2020 tavaszán elmaradt koncertünk pótlása volt. A gyerekek szépen felkészültek a felvételekre. 
Tanszakunk növendékei szerepeltek a zeneiskola karácsonyi koncertjén is.  
A kollégák tartottak félévi tanszaki koncerteket, amiről videófelvételt csináltak és megszerkesztették, a szülők 
nagyon örültek ezeknek a felvételeknek.  
A második félévben „B” tagozatosaink részt vettek a Lukin Emlékhangversenyen, a Zenés farsangi mulatságon 
pedig Petrus-Bölöni Júlia tanári különdíjban részesült, illetve növendékei is helyezettek lettek. A 
zongorakísérőknek nagyon köszönjük munkájukat és jelenlétüket.  
 
       2.4. Egyéb események, programok 
                2.4.1. Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
Az első félévben nem voltak belső továbbképzéseink, kurzusaink. A Metronom Közhasznú Nonprofit Kht. által 
januárban meghirdetett, a második félévben esedékes társhangszerek módszertanáról szóló 120 órás 
továbbképzést Csóka Gabriella, Petrus-Bölöni Júlia, Balázs Péter és Zwickl Ágoston jelenleg is végzi. A projekthéten 
a tavaszi felvételire dolgoztunk ki stratégiát és tervet. „Hogyan tudnánk a leghatásosabban kampányolni, és a 
zeneiskolában folyó munkát bemutatni” címmel február 22-én tartottuk meg megbeszélésünket, vitattuk meg 
ötleteinket. Ennek eredménye lett a zeneiskola bemutatkozó videósorozata, amit a mi ötletünk alapján minden 
tanszak elkészített. Saját bemutatkozó videónk elkészítésének elveit külön értekezleten március 29-én beszéltük 
meg. 
 
                2.4.2. Versenyek 
Ebben a tanévben növendékeink csak az Országos Versenyeken indulhattak, a többi versenyt általában nem 
rendezték meg. Szabó Mirella Sztella – Vida Orsolya fuvolista növendéke – a X. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny 
online területi válogatóján 53 pontot kapott, sajnos nem jutott tovább. Albert András harsonás növendékem 52 
ponttal és Nagy Panka Sára tenorkürtös növendékem 51 ponttal a XIII. Országos Mélyrézfúvós Verseny online 
területi válogatóján továbbjutottak, felvételüket elküldtük a döntőre, amelynek az eredményét várjuk. 
 
                2.4.3. Egyéb 
Petrus-Bölöni Júlia növendéke, Mechle Nóra a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola online karácsonyi koncertjén 
játszott. Petrus-Bölöni Júlia elkészítette a Gyakornoki Szabályzathoz a szempontrendszert, és egy kérdőív 
mellékletet is kidolgozott.  
A digitális hangtárba néhány fúvós hangszer számára már készültek felvételek és elkezdtük használni is. Nem vált 
be minden növendéknél, de az ügyesebbek boldogultak használatával. A hangerővel való problémát Berg Andrea 
segítségével sikerült megoldani. Aki szeretné, hogy a már felvett daraboknál hangosabb legyen az alaphangerő, 
küldje el a felvételt Andreának, aki állít rajta.  
Baranyi Anita egyik növendéke iskolája évzáróján fog játszani. 
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3. Óralátogatások tapasztalatai 
Az első félévben önértékelése miatt Petrus-Bölöni Júliánál tettem óralátogatást. Nagyon jól felépített és 
megtervezett órákat tartott, játékos pihenésekkel, labdás játékokkal is fejlesztette növendékeit. 
Petrus-Bölöni Júlia lett új kollegánk, Hudacsek Tamás mentora. Azért nem voltam Tamásnál óralátogatáson, mivel 
év közben csupa jót hallottam róla, és hogy mennyire szeretik növendékei. Amit utólag sajnálok, mert talán 
korábban észrevehettem volna, hogy segítenem kell, és nem csak az év végi vizsgáját hallgatva szembesülök 
növendékeinek technikai problémáival. Javaslatom, hogy jövőre hospitáljon, vegyen részt óralátogatáson kezdő 
furulyás és rézfúvós gyermeket tanító kollégáknál. 
 
4. Év végi vizsgák értékelése 
Az év végi vizsgákat az „A” tagozatos növendékeknek online szerveztük meg, csak „B” tagozatosaink, alap- és 
záróvizsgázóink vizsgáztak élőben. Minden kolléga online vizsgázóit egy kijelölt tanár hallgatta meg, és elküldte 
írásbeli értékelését a felkészítő tanárnak. Néhány írásbeli értékelést én is olvashattam, mert néhányan feltöltötték 
a videókhoz, ahogy utólag kértem. Mivel az összes értékelést nem olvashattam, nem kaptam teljesen átfogó képet 
a vizsgákról, ezért több produkcióba is belehallgattam, és így összetettebb képet kaptam a tanári munkákról. 
 
5. Összefoglalás 
Ebben a nehéz időszakban megpróbáltunk helytállni, növendékeinknek a hangszerjáték által talán tudtunk egy kis 
kikapcsolódást adni a digitális világból. Igaz néha mi is online tanítottunk, de ez csak egy eszköz volt céljaink 
eléréséhez. Az online óráknak is vannak előnyös oldalai, a gyerekek több zenét hallgathattak, digitális kíséreteket 
kaptak, ami segíthette őket gyakorlásukban. Aki tudott élni ezekkel az eszközökkel és lehetőségekkel, sokat 
fejlődhetett ebben az időszakban is.  
 
 
Érd, 2021. 06.04. 

 
                                                                                                             

Zwickl Ágoston 
munkaközösség-vezető 
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VEGYES MUNKAKÖZÖSSÉG 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 
2020/2021-es tanév 

 

1. A tanévindítás feltételei 
1.1 Személyi feltételek 
-  Gitár tanszak: A-tagozat 53 fő, B-tagozat 2 fő 
-  Harmonika tanszak: A-tagozat 14 fő, B-tagozat 2 fő, SNI-s növendék 1 fő 
-  Magánének tanszak: A-tagozat 15 fő, B-tagozat 3 fő 
-  Ütő tanszak:- A-tagozat 18 fő, B-tagozat 2 fő, SNI-s növendék, 2 fő 

 

Tanárok létszáma: 7 fő, ebből 3 gitár-,1 harmonika-,1 fő magánének-,2 fő ütőtanszakon tanít. 
Bögöthy Ádám (gitár):2020 márciusában sikeres minősítő vizsgát tett, így 2021-től Ped.1 kategóriába lépett. 
Szabó Vincent (gitár): 2021 márciusában sikeres önértékelésen, majd májusban szintén sikeres minősítésen vett 
részt, Ped.1 kategóriába került. 
Tekula Ádám (ütő):2021 májusában, szintén sikeres minősítési vizsgát tett, így Ped.I. kategóriába került. 
Juhász András (ütő): Óraadó tanárként, 2021 júniusában sikeres Ütőhangszer diploma megszerzésén van túl. 

 

1.2 Tárgyi feltételek 
A tanításhoz szükséges tárgyi feltételek szintén bővültek a második félévben is. 
A gitáros és ütős kollégák alapítványi igényei teljesültek.  
 

2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése   
     2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok megvalósulása 
A hangsúlyt ebben az évben a szakmai összejövetelekre, konzultációkra fektettük, melyeket online formában 
valósítottunk meg. 
  -Október 22-én: gitáros szakmai összejövetel, 
  -December 16-án: online tanítás lehetőségei, 
  -Februárban megrendezett Zenepedagógiai projekthét keretében, a következő témákban: megtalálni a 
hasonlóságot a különböző hangszeres kollégák tanítási módszerében, szülőkkel való kapcsolattartás, új kollégák 
beilleszkedési tapasztalatai, növendékek motiválási lehetőségei az online tanítás során. 
A művészeti alapvizsgázó és felvételiző növendékek felkészítése is az elsődleges célok között szerepelt, megtartva 
a növendékek zenélési vágyát, örömét, motiválását az online oktatás keretein belül. 
A növendékek videófelvétel feltöltésével vettek részt az iskolai hagyományosan megtartott hangversenyeken: 
Zene Világnapja alkalmára, Karácsonyi hangversenyre, Farsangi műsorral, Lukin László Emlékhangversenyre, 
Állatok a zenében ismeretterjesztő előadásra. 
Az idén megrendezésre kerülő Lukin Csalogánya népdaléneklési versenyen is aktívan vettünk részt, különösen a 
magánének tanszakról 6 növendék indult. Közülük a „lány csalogány” abszolút győztes a maximális 100 ponttal, a 
többi 5 növendék közül 3 arany, 2 ezüst minősítésben részesült. 
A digitális kottatár létrehozása és bővítése a korrepetitorok munkájával óriási segítség volt az online oktatás során, 
amit a jövőben is szeretnénk kihasználni a növendékek otthoni gyakorlását ezzel segítve. 
A tanév egyik fő feladata volt számomra, mint tanszakvezetőnek, hogy mentori munkát végeztem, Szabó Vincent 
Alexander gyakornok számára. A vele való szakmai kapcsolattartás, a pedagógus életpályamodell szem előtt 
tartásával, és a pedagógus kompetenciák megvalósításával, együttműködőnek bizonyult. Külön figyelmet 
fordítunk az általa vezetett gitáregyüttesre, ami 8 fővel működik. Ebben az évben, a járványügyi előírásokat 
betartva, két csoportban,4 fős létszámmal, heti 1x 45 perc időben működött. 
 

 2.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
A B-tagozatos növendékek félévi és év végi beszámolója, videófelvétel formájában feltöltve volt hallható, amit 
vizsgabizottsági tagok értékeltek. Az online oktatás ellenére minden kolléga igyekezett a növendékekből a 
legtöbbet kihozni. 
Az SNI-s növendékek felzárkóztatása, főleg ütő tanszakon okozott nehézségeket. 
Harmonika tanszakon Nagy Réka 6/B-tagozatos növendékünk, sikeres felvételt nyert a Weiner Leó AMI és 
Zeneművészeti Szakgimnáziumba. 
  

2.3. Tanszaki hangversenyek 
Ebben az évben a kollégák különböző módon bonyolították le a tanszaki hangversenyeket, alkalmazkodva a 
kormányrendelethez. November 11-e előtt, pl. a harmonika tanszakon kisebb csoportok részvételével zajlott, majd 
a gitár tanszakon videófelvétel készítésével, amelyet a szülőkkel megosztottak, magánének tanszakon pedig 
közösségi felületen, zárt csoport létrehozásával, amelyre videófelvételeket töltöttek fel a résztvevők. A vegyes 
tanszaki koncertünket, sajnos a rendkívüli helyzet miatt nem sikerült megrendeznünk. 
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 2.4. Egyéb események, programok 
                2.4.1. Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 
A fő feladatunknak tartott szakmai összejöveteleink nagyon eredményesek voltak, mondhatni az online térben, 
kimerítettük ezzel a szakmai konzultáció lehetőségeit. Igyekeztünk kihasználni a tanítás során is az 
infokommunikációs eszközök lehetőségét. A harmonikát tanító kolléga folyamatosan kapcsolatot tart szerb–
horvát kollégákkal, online előadások formájában. 
 

2.4.2. Versenyek 
2020 októberében a biatorbágyi Pászti Miklós AMI által szervezett V. Regionális és Budapesti Gitárfesztiválon 
dicséretben részesültek: Veizer Tamara – felkészítő tanár: Szabó Vincent; valamint Bojté Viola és Kapuvári Márton 
– felkészítő tanár: Urbán Tibor. 
2021 áprilisában Budapesten online megrendezésre kerülő VII. Országos Harmonikaverseny területi válogatóján 
Majoros Máté 53 ponttal, Szokolai Nándor 52 ponttal tovább jutott a döntőbe. A döntőben mindkét növendék III. 
helyezést ért el. Felkészítő tanár: Szokolai Zoltán, aki a verseny „kitüntetett” tanára díjat nyerte el. 
Lukin Hangszeres/Magánének Verseny meghirdetése iskolánk tanulói számára, ahol már a jelentkezésnél 8 fő 
magánének szakos, 3 gitár szakos és 9 harmonika szakos növendék töltött fel felvételt. 
 

 2.4.3. Egyéb 
A digitális oktatás értékelését tekintve, megállapíthatjuk, hogy az idei évben sokkal rutinosabban jártak el 
kollégáim. A digitális kottatárat leginkább a magánének tanszak tudta kihasználni, ezen felül bevált a hangfájl 
készítése, küldése, majd közös értékelése a növendékkel. 
Minden kolléga igyekezett a legtöbbet kihozni az online oktatás során a növendékekből, persze volt , ahol ez 
nehézségeket okozott a hangszerállomány hiányosságai miatt, mint pld. ütő tanszakon. 
Az online oktatás pozitívuma: a növendékek önreflexiója kritikusabb, az egyéni felkészülés sok esetben 
eredményesebb, de valójában személyiségfüggő, hogy kire hogyan hat a rendszer. 
Negatívumok: Rossz internetkapcsolat, torz hang, a közvetlen kapcsolat megteremtésének nehézsége a 
növendékkel. 
 

3. Óralátogatások tapasztalatai 
Szabó Vincent gyakornok kollégámnál órát látogattam november 24-én du.14 h-14.30-ig 
B/3-os növendéket, és november 24-én 19 h-19.45-ig A/6-os növendéket, április 28-án 19 h-19.30ig  
A/5.-es növendéket. 
Tapasztalataim pozitívak. A kolléga személyisége, kedves kisugárzása, párosult szakmai felkészültségével, így a 
növendékek mindhárom óra alkalmával lazán, örömmel muzsikáltak. 
Óralátogatáson kívül, folyamatos együttműködés jellemezte munkakapcsolatunkat.  
 

4. Év végi vizsgák értékelése 
A vegyes tanszakon az „A”-tagozatos növendékeket éves munkájuk alapján értékeltük. A „B”-tagozatos 
növendékeknek, művészeti alapvizsgázóknak, záróvizsgázóknak, május 26-áig kellett videófelvételt feltölteni, 
amit a vizsgabizottsági tagok értékeltek. 
 

5. Összefoglalás 
A vegyes tanszakon a kollégák vegyesen értékelték az elmúlt évet. De azt elmondhatjuk, hogy minden kolléga 
igyekezett pedagógiai szaktudásának megfelelően kihasználni az online oktatás lehetőségeit, szem előtt tartva a 
saját hangszerének adottságait. Gyakoriak voltak a szakmai összejövetelek, konzultációk. Mivel az idén elmaradtak 
a nyílt napok, így a vegyes tanszak is létrehozott egy   ismertetőanyag összeállítást, diákok, és tanár kollégák 
szereplésével és segítségével, ami az iskola honlapján látható. Ebben az évben két    kolléga szerzett Ped.1 
minősítést. Online videó készítésével és feltöltésével részt vettünk az egész évben hagyományosan megrendezett 
hangversenyeken: ”Állatok a zenében” c. Ismeretterjesztő bemutatón, Zene Világnapi koncerten, Karácsonyi 
hangversenyen, Farsangi műsoron, Zenepedagógiai projekthéten. Megvalósult a  digitális kottatár bővítése. 
Kiváló eredménnyel szerepeltek növendékeink az ez évi online versenyeken: Országos Gitár-, Harmonika    
verseny, Lukin Csalogánya népdalfesztivál, Iskolai Hangszeres/Magánének Verseny. 
Tanszakvezetőként mentoráltam Szabó Vincent gyakornok kollégát, aki vezeti a gitárzenekart is. Jövőjét 
pozitívnak látja, lehetőségtől függően tervezik a szerepléseken, versenyeken való részvételt. 
Az online oktatás ellenére színes, mozgalmas évet zárhattunk. 
 
Érd, 2021. június 4.                                                         

 
Dr. Csiginé Szóka Julianna 

vegyes munkaközösség-vezető 
  



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola OM 039974 – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2020-2021 
 

  53 

ZENEISMERET MUNKAKÖZÖSSÉG 
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 
2020/2021-es tanév 

 
 

1.  A tanévindítás feltételei 
1.1 Személyi feltételek  

Az idei tanévben hét kolléga látta el a szolfézsoktatást iskolánkban. 
Három teljes állásban dolgozó kolléganőnk: Endrődi Hajnalka, Haász Csilla, Lehotka Ildikó. 45 %-ban Perger Judit 
és Schubert Tamásné, óraadóként pedig Tóthné Takács Krisztina látta el a feladatokat. Molnár-Farkas Magdolna 
igazgatóhelyettesi munkája miatt csak két csoportot tudott az idei tanévben tanítani. Tanítási helyszíneink a 
Zeneiskola központi épületén kívül: Érdligeti, Túr utcai, Kőrösi, Gárdonyi és Marianum iskola. 
 
Tanáraink a következő helyszíneken tanítottak: 
Endrődi Hajnalka: Központ, Kőrösi iskola 
Haász Csilla: Központ, Kőrösi Iskola, Túr utca, Érdligeti iskola 
Lehotka Ildikó: Központ, Kőrösi iskola, Gárdonyi iskola 
Molnár-Farkas Magdolna: Központ  
Perger Judit: Központ, Gárdonyi iskola, Marianum  
Schubert Tamásné: Központ 
Tóthné Takács Krisztina: Móra iskola 
 
Az idei tanévben 46 elméleti csoportot indítottunk. 
 
Csoportok eloszlása a tagozatok között: 
Központ – 25 csoport 
Érdliget – 4 csoport 
Túr utca – 1 csoport 
Kőrösi – 9 csoport 
Gárdonyi – 3 csoport 
Marianum-3 csoport 
Móra – 1 csoport 
 

1.2 Tárgyi feltételek  
Hangszer-ellátottságunk az idei tanévben minden kihelyezett tagozatunkon megoldott volt, viszont a vírushelyzet 
miatti hibrid oktatásban adódtak problémák. A wifi hálózat sajnos nem működött mindenhol és minden 
időszakban megfelelő gyorsasággal, ezért néhány tanórát nehézségekkel lehetett csak megtartani (Központ, 
Kőrösi iskola). Két iskolai notebook-ot kapott tanszakunk, így minden pedagógus megfelelő eszközzel tudott 
tanítani. Az online oktatás alatt az otthoni eszközök segítségével valósult meg az oktatás.  
Az Érdi Tankerületi Központ jóvoltából 1 db zenei tablót és 3 db polcot tudtunk beszerezni a tanév során. 
Alapítványunk segítségével vásároltunk még 3 db zenei tablót, függönyöket az 1. és 5. terembe, továbbá Margaréta 
tankönyveket és munkafüzeteket tanári használatra.  
 

2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 
2.1 Kiemelt pedagógiai feladatok megvalósulása 

A néhány éve beindított óralátogatásokat a vírushelyzet miatt nem tudtuk megvalósítani. 
A vírushelyzetre való tekintettel kiemelt fontosságú célként jelöltük meg az új digitális tananyagok megismerését. 
Ezeket jól hasznosítottuk tanítási módszereinkben. Év elején személyes találkozókkal segítettük egymás munkáját, 
amelyek során megismertük a Microsoft Teams rendszerét. A digitális oktatás időszakában a konzultációs 
megbeszélések és a szakmai tapasztalatcsere online formában történt.  
A tanév során új kiadványokkal ismerkedtünk meg (Margaréta 3. kötet, új, átdolgozott Dobszay 1. tankönyv). 
Új kapcsolatok kialakítása a környező települések iskoláival a vírus miatt nem sikerült.  
Az iskolai kórusunkat a pandémia miatt nem tudtuk bővíteni. Elmaradtak a közös szereplések, fellépések a fúvós 
és vonós zenekarral. 
Pozitív előrelépésnek tekintjük, hogy sikeresen alkalmaztuk a Microsost Teams felületét.  
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     2.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

Tanszakunkon néhány év óta külön tanórán tudunk foglalkozni SNI-s tanulókkal. Az idei évben hat tanuló 
előrehaladását segítette Endrődi Hajnalka kolleganőnk.  
Zenei pályára készülő B-tagozatos növendékünk ebben a tanévben nem volt. Alapvizsgát egy 6/B-s  tanuló tett 
elméletből. 

 
      2.3. Tanszaki hangversenyek 

Sajnos az idei tanévben a járványhelyzet miatt nem léphetett fel kórusunk. 
 

       2.4. Egyéb események, programok 
                2.4.1. Belső továbbképzések, értekezletek, kurzusok, előadások 

Októberben két kolléganőnk (Haász Csilla és Molnár-Farkas Magdolna) vett részt egy iskolai továbbképzésen, ahol 
videóvágási technikákkal ismerkedhettünk meg.  
Digitális kottatárunk számára felvételeket készítettünk, amelyekkel segítettük az otthon tanuló diákok munkáját.  
Ismeretterjesztő előadásunk a Művelődési Házban sajnos elmaradt, ehelyett összeállítottunk egy kis bemutatót 
(PPT formában) Állatok a zenében címmel, melyet minden elméletórán lejátszottunk a gyerekeknek. Ehhez a 
hangszeres kollégák küldtek videófelvételeket.  
Az idei tanévben két kolleganőnk (Haász Csilla és Molnár-Farkas Magdolna) vett részt 30 órás Kokas 
továbbképzésen. A képzés online indult, és csak az utolsó alkalommal találkozhattunk csoporttársainkkal és 
vezetőinkkel.  
 

                2.4.2. Versenyek  
A Lukin Csalogánya népdaléneklési versenyt online formában rendeztük meg márciusban. A gyerekek szüleik 
segítségével videófelvételeket küldtek, ügyesen felkészültek, de a tanári segítség sok esetben hiányzott. A 
versenyre közel 30 tanuló jelentkezett. A kevés jelentkező miatt nem osztottuk el a gyerekeket két korcsoportba.  
Lukin csalogánya lett: Szilágyi Szófia Jáde és Horváth Nándor Attila.  
 

                2.4.3. Egyéb 
A digitális oktatás időszaka alatt több nehézséggel és problémával is szembesültünk. Nem minden tanuló tudott 
belépni a Teams felületére, ennek több oka is volt. Néhányat említek ezek közül: otthon, a családban nem állt 
rendelkezésre elég eszköz, vagy a belépési kódot és jelszót nem tudták a szülők.  Az igazgatóhelyettesek mindig 
segítőkészen álltak hozzá ezekhez az esetekhez. Néhányszor a wifi hálózat is gondot okozott. Az órákon énekelni 
is tudtunk, de ehhez ki kellett kapcsolni a mikrofonokat. Használtuk a Musescore kottaíró programot, a Wordwall 
játékos feladatait, PPT-t készítettünk egy-egy téma összefoglalásakor. Iskolákból elhozott ötvonalas táblákat és 
digitális zongorát is használtunk. A feleltetés és a szóbeli számonkérés jól működött, viszont az írásbeli 
dolgozatokat már nem mindenki küldte vissza lefotózva. A dolgozatok értékelésekor egyértelműen látszott az, 
hogy hiányoztak az élő órai gyakorlások. A hangközök, hangnemek megtanulása, gyakorlása így nehézkes volt, 
főleg a kisebbeknél.  A Csalogány népdaléneklési versenyen induló gyerekeknek sem tudtunk igazán segíteni. Azt 
a tapasztalatot szűrtük le, hogy munkánkra, a személyes jelenlétre és találkozókra nagy szükség van.  
 

3. Óralátogatások tapasztalatai 
A vírushelyzet miatt a tanévben nem voltak óralátogatások. 
 

4. Év végi vizsgák értékelése 
Az év végi dolgozatok megíratását az idén a vírus miatt online formában oldottuk meg szolfézs óráinkon. A 
tanulóknak megosztottuk a kitöltendő feladatlapokat, és ezeket megoldás után visszaküldték. Az előforduló 
hibákat a következő órákon kijavítottuk. Május közepétől újra indult a tanítás az iskolákban, így az összefoglaló 
órák már személyes találkozással történtek minden csoportban. Az alapvizsgázó tanulók szintén dolgozatot írtak 
és szóban feleltek az online tanítás időszakában. Május 17 és 18-án vizsgáztak egy vizsgabizottság előtt. 
 

5. Összefoglalás 
Az idei tanév igen sokszínű volt, sok nehézséget tartogatott mindannyiunknak, de ezeket megpróbáltuk közösen 
gondolkodva megoldani. Csoportjainkat ketté osztottuk annak érdekében, hogy egyszerre ne legyen sok tanuló az 
osztályteremben. Már a tanév elejétől kezdve hibrid oktatást kellet bevezetni iskolánkban. Ez nem volt egyszerű 
feladat, de a Microsoft Teams használatával sikeresen megoldottuk. Azok a tanulók, akik a digitális oktatást 
választották, sajnos nem tudtak mindig bekapcsolódni az órákra.  Ennek oka a wifi hálózat rossz minősége vagy a 
hang elcsúszása volt. A laptop elhelyezése is gondot okozott abban az esetben, amikor a táblaképet vagy a zongora 
billentyűzetét szerettük volna nekik mutatni. Tapasztalatunk az volt, hogy ezek a tanulók bár kicsit nehézkesen, 
de tudták követni az órák menetét.  
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Március 8-tól a vírushelyzet romlása miatt áttértünk a teljes digitális oktatásra. Ennek nehézségeit, de pozitív 
hozadékait is már említettem. Sok tapasztalatot gyűjtöttünk ebben az időszakban, új kihívásokkal kellett 
szembenéznünk.  
Május 10-én nagy öröm volt újra találkozni a gyerekekkel. Sokat tanulhattak az online tanítás alatt is, de az élő 
kapcsolatot és a közös együttmuzsikálást semmi sem pótolhatja igazán.  
 
Reménykedve várjuk, hogy jövőre visszatérhetünk a régi kerékvágásba! 
 
 
 
Érd, 2021. 06. 03. 

 
                                                                                                             

Haász Csilla 
munkaközösség-vezető 
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FÚVÓSZENEKAR 
BESZÁMOLÓ 

2020/2021-es tanév 
 

1.  A tanévindítás feltételei 
1.1. Személyi feltételek 

A zenekarnak ebben a tanévben 4 fuvolista, 3 klarinétos, 1 szaxofonos, 3 trombitás, 2 tenorkürtös, 1 harsonás, 1 
basszusgitáros és 5 ütőhangszeres tagja volt, külső tagként 1 tubásra és 2 trombitásra számíthatunk. A 
szólampróbákat Juhász András tartotta az ütősöknek, Hudacsek Tamás pedig a fafúvósoknak. Mézes Gyöngyi az 
előző tanév végén nyugdíjba ment, de továbbra is segítette a zenekar munkáját. 
 

1.2. Tárgyi feltételek 
Mézes Gyöngyi távoztával új ütőtanáraink leselejtezték az elhasználódott menetcintányér tokot, amit pótolnunk 
kellene. A zenekari mappák is elfogytak és elrongyolódtak, jó lenne majd újakat beszerezni.  
A zeneiskola tantermeiben 4 fős szólampróbákat tarthattunk a járványügyi előírásokat betartva, a csoportok 40 
perces időközökben váltották egymást, 5 perc szünetet tartva. A szünetekben fertőtlenítés és szellőztetés történt.  
Az első alkalommal 2020. szeptember 11.-én, mivel a zeneiskola szomszédja elutazott, a zeneiskola kertjében 
tudtunk szabadtéri összpróbát tartani, majd – míg a járványhelyzet és az időjárás engedte – összesen 3 alkalommal 
a Földrajzi Múzeum kocsiszínében próbálhattunk. Köszönet a támogatásért a zeneiskola igazgatójának Szabóné 
Bán Ildikónak, és a Földrajzi Múzeum igazgatóhelyettesének, Fekete-Mácsai Anettának. 
2020. november 14-től 2021. május 8.-ig online formában zajlott az oktatás.   
2021. május 15.-től a járványügyi szabályok lazultak, ismét 4 fős próbákat tarthattunk volna a zeneiskolában, amíg 
a Földrajzi Múzeum kocsiszíne nem áll rendelkezésünkre. 
Megmentésként érkezett a Szepes Gyula Művelődési Ház felkérése a Hősök napi ünnepségre. A fellépésért cserébe, 
az ünnepség előtt május 15.-től összesen 4 összpróbát tarthattunk a Művelődési Ház színháztermében és 
kamaratermében. A tanévzáró ünnepély előtt a Földrajzi Múzeum kocsiszínében tudtunk próbát tartani.  

 
2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 

2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok eddigi megvalósulása 
A növendék létszám növelése érdekében megtettem mindent, a szolfézsból alapvizsgázott növendékek szüleit 
felhívtam telefonon. Általában nem jártam sikerrel.  
Az év eleji összpróbáinkon Csajkovszkij: 1812 nyitányának főtémáját és Csajkovszkij: Indulóját a 2. szimfóniából 
sikerült kidolgoznunk. A karácsonyi koncertre még Bach: Arioso-ját a 156. kantátából, és Mozart: Ave verum 
corpus-át gyakoroltuk. 
Utolsó összpróbánk, vagyis október 10-e után már csak 2-4 szólamos kamarazenei darabok megtanulására volt 
lehetőség. 
Ameddig lehetett, próbáltunk tovább 4 fős csoportokban, kamarazenei versenyre készültünk, de ezt is abba kellett 
hagynunk 2020. november 14.-től.  
Az online órákon a zenei ismeretterjesztésen volt a fő hangsúly. Az első dolgozatunkat a Google Forms  
használatával, az Obsitos Zenekar rendhagyó énekórájáról az összes növendék jeles, vagy jó osztályzattal írta meg. 
A következő dolgozatunk Balázs Árpád életművéből készült, a zeneszerző is segített a kérdések 
összeválogatásában. Ezután Horváth Adrián Magyar induló című könyvét dolgoztam fel a tanórákon, ebből két 
dolgozatot is írtak a gyerekek. Az első az induló fogalmi meghatározásáról, míg a második az 1848-1849-es 
szabadságharc indulóiról szólt. 
A növendékek osztályzása ebben az időszakban a dolgozatok érdemjegyei alapján történt. 
A Hősök napjára alkalomhoz illő, de kevés próbával is kivitelezhető térzenével, Himnusszal, Szózattal és Koszorúzó 
zenével készültünk.  
Műsorunk: Figedy Fichtner Sándor: Simonyi óbester könnyűlovassági induló, Friedrich Silcher: Ich hatte einen 
Kameraden, Pécsi József: Salus Hungariae – induló, Hermann Dostal: Fliegermarsch, Erkel Ferenc: Himnusz, Hidas 
Frigyes: Koszorúzó zene - Kimegyek a Doberdói harctérre, Egressy Béni: Szózat 
A szereplésen 18 fős zenekar vett részt, 14 zeneiskolai tanuló, 2 külső tag, nyugdíjas kollégánk Mézes Gyöngyi és 
jelenlegi tanárunk Hudacsek Tamás. 

 
2.2. Tanszaki hangversenyek  

Az első félévben a fúvószenekarnak a járványhelyzet miatt nem lehetett koncertje. 
A második félév végén, 2021. május 30.-án a Szepes Gyula Művelődési Ház felkérésére a Hősök napja alkalmából 
tartott ünnepségen szerepeltünk.  
A négy órakor kezdődő ünnepség előtt rövid térzenét adtunk. Sajnos, az eső a térzene végére elkezdett csöpögni, 
így az ünnepséget pár perccel korábban kezdték el. 
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A Himnuszt és a Szózatot Hornyák Tamás karnagy vezetésével a Vörösmarty Gimnázium énekkara énekelte, sajnos 
kettőnk között nem történt semmilyen előzetes egyeztetés, ők az ünnepségre akkor érkeztek, mikor mi már 
játszottunk. A szervezőktől azt az előzetes információt kaptam, hogy a mi kíséretünkkel fognak énekelni, így mi 
belekezdtünk a Himnusz bevezetőjébe, ők pedig az éneklésbe. Ők győztek, mi pár hang után kiszálltunk, a Szózat 
kísérésével pedig már nem is próbálkoztunk. Valószínűleg zenekari kísérettel szebb lett volna közös 
előadásmódunk, mint ahogy az a korábbi években is történt. A koszorúzó zene kissé szétesett, mert már jócskán 
csöpögött az eső, és esernyőket tartottak a gyerekek feje fölé, ami zavarta őket a karmesterre való feltekintésben. 
A gyerekek a fellépés végeztével egy-egy tábla csokoládét kaptak a szervezőktől, az pedig, hogy használhattuk 
próbáinkra a Művelődési Ház termeit, óriási ajándék volt számunkra.  A szervezők utólagos levélben köszönték 
meg színvonalas közreműködésünket.  
Június 16.-án szeretnénk fellépni a zeneiskola tanévzáró ünnepélyén, műsorunkat a tanév során átvett darabok 
közül válogatnánk. 

 
2.3. Egyéb események, programok  

 Versenyek: nem vettünk részt versenyen ebben a tanévben.  
 Egyéb: nem releváns a vírushelyzet miatt. 

 
3. Összefoglalás 

Úgy érzem, a nehézségek ellenére maximálisan ki tudtuk használni a lehetőségeket, és éltünk is vele. A szabadtéri 
összpróbákért köszönjük az iskola vezetőségének, hogy engedélyezte. Tudomásom szerint a zenekari 
foglalkozásokon egyetlen növendék sem fertőződött meg a koronavírussal, így a járványügyi szabályokat 
hatásosan tartottuk be. Az online zenekari órák mindenki számára hasznosak voltak, a növendékek új 
zenetörténeti ismeretekkel gazdagodhattak. Szeptemberben abban szinte nem is reménykedhettünk, hogy a 
Hősök napi ünnepségen szinte másfél év szünet után ismét felléphettünk.  

 
Érd, 2021. 06. 04. 
 
 

 
                                                                                                             

Zwickl Ágoston 
 zenekarvezető 
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VONÓSZENEKAR 
BESZÁMOLÓ 

2020/2021-es tanév 
 

1.  A tanévindítás feltételei 
1.1. Személyi feltételek 

2020 szeptemberét nagyon vártuk.  A 2019 márciusi Covid nem volt jó hatással a zenekarra. A hónap közepére 
kialakult, hogy Magyar Tünde koncertmester, Urbán Abigél, és a cselló szólamvezető Mészáros Barna  nem 
maradnak velünk. Az új létszám: 1 bőgő, 1 cselló, 1 brácsa. Ebből 7 fő saját növendék és 3 fő kollégáktól. A tanulók 
közül ketten „B”-tagozatosak. 
Tanári segítségem  Rédai Erzsébet volt, aki beült a zenekarba és csellón bemutatta mit, hogyan kell játszani. Ő a 
mélyvonósok szólampróbáját is vezette. További segítséget kaptam: Czidorné Kerecsányi Erika, Simányi Andrea 
hegedűtanároktól, Németh Ferenc korrepetitortól és Enreiter István bőgőtanártól.  
 

2.2. Tárgyi feltételek 
A növendékek hangszerei jó állapotban vannak, többnyire iskolai hangszerek. A járványügyi előírásoknak 
megfelelően a diákok állva hegedültek, betartva a távolságot. Az új helyzet és a tönkrement állványok miatt 
szükségünk lenne magasra húzható (3-4 db új) kottaállványokra, mert a növendékeknek ez alacsony. A 
kamaraterem, amiben dolgoztunk, tágas jól felszerelt. A felvételeket a mobiltelefonommal készítettem. 

 

2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 
2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok eddigi megvalósulása 

Kiemelt feladatomnak tartom, hogy a zenekar működjön. Fontosnak érzem, hogy a különböző tudásszintű 
gyerekek is összeszokottan jól játsszanak. Az órákra külön nem kell gyakorolni, mindenkinek jut egyéni képzés, 
egy ujjrend, ötlet, amit otthon kipróbálhat és begyakorolhat. Célom, hogy sikerélménnyel zárjuk a próbát. A 
Járványhelyzet miatt 3x30 perces csoportbontást végeztem: 1/ „kezdők”, 2/”egy tanártól jövők,” 3/” gimnazisták, 
akik online  óra keretén belül e-mailben megkapták a kottát. A  konzultációra és a felvételre összejött a csapat. A 
körülményekhez képest jól teljesítettünk. Felvételeink: Bach: Parasztkantáta – részlet, Beethoven: IX. 
szimfóniájából az Örömóda, amelyben Bíró Balázs énekelte a szólókat. Händel műveiből játszottunk 2 Menuettet 
és Bourrée-t, majd karácsonyi dalokat. A karácsonyi online hangversenyen 2 darabot játszottunk el. Az első félévet 
Vivaldi Négy évszak Tél II. Largo tételével zártuk, a furulya kotta változatában. A szólót hegedűn Őrfi Laura 
játszotta. 
A II. félévet Vivaldi Négy évszak Tél II. Largo tételével kezdtük, de már az eredeti 3b hangnemben. Ketten 
kimaradtak a járványhelyzet miatt.  (A szülők nem engedték zenekarra gyermekeiket.) 
Következő megtanult mű: Jenkins: Palladio  

 

2.2. Tanszaki hangversenyek  
A Covid helyzet átírta a terveket, online órák keretében Mozart életével, a Varázsfuvola c. operával foglalkoztunk.  
Minden zenekari órára új témát kaptak és a beadandók mellett meghallgatták a témához tartozó zenéket is , amit 
közösen megbeszéltünk.   

 

2.3. Egyéb események, programok  
 Versenyek: A helyzet nem tette lehetővé, hogy bármilyen programon részt vegyünk.  A kottatár zárása miatt 

nem volt kottánk. Mozart Varázsfuvola-részleteket terveztem énekesekkel és fúvósokkal az év végére. Ez is 
meghiúsult a május 10-i késői nyitás miatt.    

 

 Egyéb: nem volt. 
 

3. Összefoglalás 
Nagy várakozással indítottuk az első félévet a pandémiás évzárás után, jó volt újra zenekarral muzsikálni. Az első 
félév nagy lendülettel indult. A karácsonyi hangverseny a már felvett anyagból állt össze, a szokásos szóló- 
valamint kamara és zenekaros templomi élő hangverseny a közönségnek megint vágyálom maradt. 
A II. félévet még zenekari szólampróbákkal indíthattuk, de a járvány és a lezárás miatt megszűntek a próba- 
lehetőségek. Online órák keretében Mozart Varázsfuvoláját dolgoztuk fel abban a reményben, hogy év végén 
énekesekkel egy keresztmetszetet tudunk adni a zeneiskolásoknak és szüleinek kedvcsinálóként, hogy megnézzék 
a varázsoperát. A késői május 10-i nyitás nem tette lehetővé, hogy a fúvósokkal, énekesekkel megvalósítsuk 
tervemet. Évzáróra Karl Jenkins, wels-i zeneszerző Palladio c. művét tervezzük eljátszani. 

 
Érd, 2021.06.03.                                                                                                         

Horti Ágnes – vonószenekar-vezető  
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LUKIN GYERMEKKAR 
BESZÁMOLÓ 

2020/2021-es tanév 
 

1.  A tanévindítás feltételei 
1.1. Személyi feltételek 

Iskolánk kórusát két kolleganőnk vezeti: Haász Csilla és Molnár-Farkas Magdolna. A zongorakíséretek 
feljátszásában Kuncze Melinda kolleganőnk segítette munkánkat. A kórus létszáma 38.  
 

1.2. Tárgyi feltételek 
A digitális oktatáshoz szükséges felvételek készítéséhez minden eszköz (digitális zongora, mikrofon, hangkártya, 
Teams) rendelkezésünkre állt.  
 

2. A tanév fő feladatainak megvalósulása, értékelése 
2.1.Kiemelt pedagógiai feladatok eddigi megvalósulása 

A vírushelyzet miatt egyetlen próbát sem tarthattunk, így sajnos nem sikerült felvenni a kapcsolatot az érdi 
gimnázium kórusával. Elmaradtak a közös szereplések, fellépések a fúvós és vonós zenekarral.  

 
2.2. Tanszaki hangversenyek  

A pandémia miatt egyetlen koncerten sem tudtunk fellépni. 
 
2.3. Egyéb események, programok  

 Versenyek: nem volt. 
 Egyéb: nem volt. 

 
3. Összefoglalás 

Szeptemberben új kihívásokkal kellett szembenéznünk a vírus miatt, pedig nagy örömünkre közel 40 fő 
jelentkezett kórusunkba.  Kóruspróbáinkat szüneteltetni kellett egész évben, így a személyes kapcsolat 
megszakadt tanulóinkkal. Év elején kottacsomagot állítottunk össze részükre, így a felénekelt szólamokat tudták 
otthon is tanulni. Nagy segítségünkre volt, hogy iskolánk biztosította az ehhez szükséges tárgyi feltételeket. 
Izgalmas feladat volt számunkra is megismerkedni ezekkel az új eszközökkel.  Igyekeztünk színes, érdekes 
feladatokat összeállítani, zenetörténeti ismereteiket bővítettük PPT-s bemutatókkal, a visszajelzéseket pedig teszt 
formájában oldottuk meg. 
Tapasztalataink szerint a kórus nagy része megoldotta és visszaküldte a feladatokat, és örültek az otthoni éneklés 
lehetőségének is.  
A tanult kórusműveket a tanulók meg is hallgathatták színvonalas énekesek előadásában, és ők is kutathattak 
érdekességek után. Reménykedve várjuk, hogy jövőre létrejön a személyes találkozás diákjainkkal. 
 
 
Érd, 2021. 06. 03. 
 

                                                                                                             
                                                                                                                                     Haász Csilla és Molnár-Farkas Magdolna  

                                kórusvezetők 
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Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola, Kottatár 
 

Év végi beszámoló 2020. szeptember – 2021. június között elvégzett kottatári munkálatokról 
 
Év elején a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola Kottatárának gyarapítási jegyzékét összeállítottam a tanárok 
által megküldött desiderata alapján egy Excel táblázatban. A beszerzésre javasolt kották lelőhelyeit interneten 
felkutattam. Az Érd Zenekultúrájáért Alapítványhoz benyújtottam pályázatként a gyarapítási jegyzéket beszerzési 
árral ellátva. 
Az Érd Zenekultúrájáért Alapítványhoz benyújtott pályázatom kedvező elbírálásban részesült. Kottatárunk igen 
komoly összeget, 250 000 Ft támogatást kapott. Ezáltal állományunkból hiányzó lényeges gordonka-kottákat 
tudtuk pótolni. 
Megérkeztek az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány pályázati kották, leltárba vételüket mind hagyományos, mind 
elektronikus úton elvégeztem. 
A járványügyi helyzetre tekintettel digitális tananyag létrehozása mind fontosabbá vált. Ebbe a munkafolyamatba 
bekapcsolódtam, a munkaközösségek által leadott táblázatban feltüntetett zeneműveket összekerestem. Ezek 
mind olyan kották voltak, amelyekhez zongorakíséret is tartozott. Korrepetitorok zongorajátékát digitális 
formátumban rögzíttették, az így létrehozott elektronikus állományt feltöltötték a Microsoft Office 365 csomag 
OneDrive-ára. A tanulók számára így elérhetővé vált online a digitális zongorakíséret. 
Az Editio Musica Budapest kiadó által nagy mennyiségű ajándék kotta érkezett kottatárunkba. 
Ezeket a kottákat feldolgoztam mindkét módon; hagyományosan is, elektronikusan is.  
A zeneismeret munkaközösség készített egy szép prezentációt „Állatok a zenében” címmel, mely munkában részt 
vállaltam, videóanyagot kerestem, melyben az állatok hangjai szólaltak meg. 
Amikor otthoni munkavégzést rendeltek el az iskolánkban, a Digitális Szolfézs online táblázat tananyagát 
bővítettem zeneirodalmi dokumentumokkal. Ezáltal létrejött egy gazdag adatbázis. Az adatbázis zenei fogalmak 
definícióját, zenetörténeti leírásokat, zeneszerzők életútjait, zeneművek elemzését tartalmazza.  
A második félévben is nyílt lehetőség az Érd Zenekultúrájáért Alapítványhoz pályázni állománygyarapítás céljából. 
Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány második félévben 110 000 Ft értékben tudta támogatni kottatárunkat.  
Újdonságokat is tudtam beszerezni, mint az ez évben, 2021-ben megjelent Die fröhliche Violine: Geigenschule für 
den Anfang, Band 1-Band 2 (hegedűiskola kezdőknek) című kottákat. A kottákhoz tartozik online letölthető 
zenehallgatási tananyag is. Ezen kívül Béres János: Furulyázzunk együtt! – kiegészítő anyag Furulyaiskola I-II. 
kötetéhez című kottát, mely szintén rendelkezik online elérhető hangfelvétellel. 
Májusban elkészítettem a tanulók által kikölcsönzött kották táblázatát, tanáronkénti felbontásban. Kollégám 
segített a táblázatok szétosztásában a tanárok felé. A kották folyamatosan érkeznek vissza a kottatárba. 
Egész évben folyamatosan történt a régi kották rekurzív feldolgozása és a kölcsönzés nyilvántartása írott és 
elektronikus formátumban egyaránt. 
 
 
Érd, 2021.06.04. 
 
 

Török Viktória 
könyvtáros 


