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BEMUTATKOZÁS 

Az 1916-ban alapított alapfokú 
művészetoktatási intézmény 1955-ben 
vette fel Csermák Antal hegedűművész, 
zeneszerző nevét. Intézményünk 
Veszprém belvárosában 200 fős 
hangverseny teremmel és 50 fős 
kamarateremmel várja a 
koncertlátogatókat. Jelenlegi 
912 növendékünket tapasztalt 
művésztanárok tanítják, 27 tanszakon 
nyújtva alapfokú zenei képzést hatéves 
kortól egészen a felnőttkorig. Versenyeink, 
rendezvényeink közül kiemelném a több, 

mint két évtizedre visszatekintő Lantos Magda Megyei Zongoraversenyt és az Auer Lipót 
Megyei Hegedűversenyt, a Regionális Trombitaversenyt, 1994 óta megrendezésre kerül a 
Csermák Napok Zenei Fesztivál, mely valamennyi korosztálynak kínálja az értékes zenével 
való találkozás lehetőségét.  

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

Kokas módszer 

Demel Eszter tanárnő bemutató órák keretében a Kokas módszer gyakorlatban történő 

megvalósulását bemutatja az érdeklődő kollégák számára. A módszer fejleszti a kifejező 

mozgást, a finommotoros mozgást, mozgáskoordinációt, az egyensúlyozás képességét, a 

finom belső hallást, hangadás bátorságát, a beszédindítás, az éneklési készséget, az érzelmi 

intelligenciát, a szociális képességeket, társas viszonyulást, valamint a kreativitás fontos 

faktorait.  

A jógyakorlatot 2010-től vezettük be iskolánkban. Demel Eszter tanárnő ettől az évtől 

tanfolyamvezetőként is vállalja a módszer oktatását pedagógusok számára. 
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Szakmai tagozat - tehetség program a 6-10 évfolyamon 

Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy az ének-zenei általánosiskolák és a zeneművészeti 

szakközépiskolát választó diákok száma drasztikusan csökken. A szakmai tagozat célja 

sikeres felvételi vizsga előkészítése a felsőoktatásba a zeneiskolából. Erdélyi Ágnes tanárnő 

által kidolgozott rendszer - melyet szakdolgozatában is felvázolt - erre kínál megoldást.  A 

szakmai tagozaton tanuló növendék középiskolai tanulmányai mellett emelt szintű zenei 

képzést kap a zeneiskolában, kihasználva a zeneiskolai órakeret minden lehetőségét.  

A jógyakorlatot a 2015-2016-os tanévtől vezettük be felmenő rendszerben iskolánkban. Az 

előző tanévben már 3 növendékünk sikeres felvételi vizsgát tett felsőfokú oktatási 

intézménybe. 

 

IKT eszközök a zeneoktatásban 

A zeneoktatásban a tanórákon használható számítógépes alkalmazások bemutatása, 

gyakorlati kipróbálása mellett az e-learning (online oktatás) lehetőségeit is szívesen 

bemutatjuk az érdeklődő tanár kollégák számára. A online oktatás támogatás a média 

megosztó felületek ismertetése és használatuknak bemutatása mellet, a zenei nevelésben 

felhasználható web2.0 alkalmazások ismertetésére is kitérhetünk. Bemutatjuk a már működő 

zeneiskolai oktatási portált. Az akkreditált képzések továbbképzéseket szervező 

partnereinken keresztül akár kontakt-, akár távoktatási formában is megszervezhetőek. 

Kollégánk előadói, tréneri és tutori gyakorlattal is rendelkezik. 

Iskolánkban 1997-től alkalmazzuk az IKT eszközöket a tanítás során. 2007-től akkreditált 

képzéseken segítünk felkészülni kollégáknak az eszközök használatára. 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Az iskola - a csatolt dokumentumban bemutatott - infrastruktúráját fel tudjuk ajánlani szakmai 

találkozók, bemutató órák és továbbképzések megvalósításához. Létszámtól függően az 

egyéni órák látogatásától a 10-20 fős csoportos képzések megvalósításán át a nagyobb 

létszámú konferenciákig (egészen 230 főig) tudunk alkalmas helyiséget biztosítani megfelelő 

IKT eszközökkel ellátva. A bemutatott innovációinkat, jó gyakorlatainkat szívesen bemutatjuk 

az érdeklődőknek és akkreditált képzések keretében az elsajátításuk is megvalósítható. A 

zenei tanulmányi versenyek szervezésében megszerzett tapasztalataink más iskoláknak 

segítséget nyújthatnak hasonló rendezvények lebonyolításához. 

Már gyakorlat: több alkalommal intézményünkben volt a Közoktatási Szakértők Veszprém 

megyei Mesterpedagógus Klubjának összejövetele. A székesfehérvári Pedagógiai Oktatási 

Központ felkészítésének is helyet biztosítottunk. Minden rendezvényre a szükséges technikai 

feltételeket rendelkezésre állítottuk. Az iskola földrajzi elhelyezkedésénél fogva és tárgyi, 

személyi feltételeit figyelembe véve alkalmas lehet, az Oktatási Hivatal által szervezett 

országos tanulmányi versenyek területi válogatóinak megszervezésére és lebonyolítására.  


