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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
02154034 Klasszikus zenész II. Fafúvós

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Classical musician II – Wind instrumentalist

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- hangszerét természetesen ,oldottan, ökonomikusan kezelni ;
- a zeneműveket stílushűen, művészileg és érzelmileg kifejezően előadni;
- egy- illetve két szólamban hallás után dallamokat lejegyezni, lapról olvasni ;
- zeneműveket ritmikailag és tempótartásban pontosan, stílusosan előadni;
- hangfelvétel készítésnél szakértőként közreműködni;
- pontosan értelmezni a zenei (idegen nyelvű) műszavakat, előadási jeleket, utasításokat.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

0215 Zene- és előadóművészetek

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 4

EKKR szint: 4

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 4

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 szobeli
A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: I. Szolfézs; II. Zeneelmélet; III. Népzene 100% 5
2022.07.11

írásbeli
I. Szolfézs; II. Zeneelmélet 100% 5

gyakorlati
I. Főtárgy; II. Kötelező zongora 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 2200 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

- Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött, azonban az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintek megfelelő
színvonalú ismeretét, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeretet és a zenei műfajban való alapszintű jártasságot a szakképző
iskola írásbeli, gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán felméri, értékeli

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Szolfézs (hallás utáni lejegyzés, elméleti kérdésekre válaszadás)
Zeneelmélet (hallás utáni lejegyzés, akkordfűzési gyakorlat)

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Szolfézs (I. lapról olvasós; II. kamara-, vagy zongorakíséretes éneklés)
Zeneelmélet (I. Akkordfűzési gyakorlat zongorán való megszólaltatása diktálás alapján; II. zenemű harmóniai formai elemzése)
Népzene (népdal előadása és elemzése)

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Szabadon választott műsor hangversenyszerű bemutatása
Szabadon választott műsor hangversenyszerű bemutatása (kötelező zongora)

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.07.11 P. H.
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