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Báb- és színművészeti ág

I.1. Bevezető
A Kiegészítő Útmutatóban foglalt elméleti és gyakorlati leírások támogatni kívánják a
művészpedagógusokat és a pedagógusminősítési szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési
eljárásra való felkészülésben.
A Kiegészítő Útmutató dokumentumai a megváltozott tanulás- és tudásfelfogás új
szemléletmódját tükrözik, amely tanulóorientált, a képességfejlesztést, az önálló
ismeretszerzést és a tapasztalati tanulást helyezi előtérbe, az aktív befogadói tevékenységre épít,
élményt és sikert, pozitív minőségváltozást eredményez, továbbá fejleszti az érzelmi
intelligenciát és a társas együttműködést.
A Kiegészítő Útmutató olyan sablonokat és mintákat tartalmaz, amelyek a gyakorlati
tapasztalatokból indulnak ki, és figyelembe veszik a művészeti ág sajátosságait és szükségleteit.
A szabadon választott dokumentumok listája példákat és ajánlásokat tartalmaz, amelyeknek
elsődleges célja a gondolatébresztő segítségnyújtás.
A Kiegészítő Útmutató csak a művészeti ágra speciálisan jellemző sajátosságokat és
értelmezéseket tartalmazza. Így a portfólió elkészítésekor és a szakmai minősítéskor az
általános és a Kiegészítő Útmutatót egyszerre javasolt használni. A Kiegészítő Útmutató a
kötelező elemeken kívül javaslatokat tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak, ötletet adnak.
Ügyelni kell azonban arra, hogy a portfólió tükrözze a portfólió készítőjének személyiségét és
a szakmai munka egészét bemutassa.
Az indikátorok az általános pedagógiai és művészeti-szakmai követelményeket a gyakorlat
szintjén fogalmazzák meg. Az egyes indikátorok az átfogó kompetenciákat elemekre bontják,
értelmezik és példákat adnak gyakorlati megvalósulásukra mind a portfólió dokumentumaiban,
mind az óralátogatások tapasztalataiban.
A báb- és színművészeti ág kiegészítő útmutatójának célja az alapfokú művészetoktatásban
tanító gyakorló pedagógusok, az intézményvezetők, a minősítési szakértők tájékoztatása
egyrészt a köznevelés részét képező, térítési díjért igénybe vehető alapfokú művészetoktatás
sajátosságairól, másrészt a dráma, a színjáték, a bábjáték tanításának az általános Útmutatóban
foglaltaktól eltérő speciális sajátosságairól, valamint a területen dolgozók segítése a portfólió
elkészítésében.
A példaként felsorolt dokumentumok egyrészt az általános Útmutató által javasolt szabadon
választható dokumentumok szakspecifikus értelmezése és adaptálása, másrészt olyan fontosnak
ítélt lehetőségek, amelyek a művészeti ágra jellemzőek, a szín- és bábművészet, valamint a
dráma- és színjáték tanításához szorosan kapcsolódnak, attól elválaszthatatlanok. A dráma- és
színjátéktanítás lényeges eleme az alkotó folyamat, a színpadi megmutatkozás. Ezért a
művésztanári portfólióban a rendszeres órai munka, a foglalkozások leírása mellett
elengedhetetlenül szükséges az alkotó folyamat, a színpadi munka, a produkciókészítés
bemutatása is, amelyre egyrészt az önálló alkotói, művészeti tevékenységet bemutató
dokumentumban, másrészt szabadon választott dokumentumként van lehetőség.
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A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a dráma- és
színjáték, a bábművészet speciális szakmai sajátosságait írja le.

I.2. Az e-portfólió tartalmi elemei
Kötelező elemek
1. Eredetiségnyilatkozat
2. Intézményvezető esetén a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói
igazolás.
3. Szakmai önéletrajz1.
4. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása.
5. A szakmai életút értékelése
6. Nevelő-oktató munka dokumentumai
 csoportprofil
 tematikus terv és reflexió
 4 óravázlat és reflexió
 esetleírás
 hospitálási napló
7. Szabadon választható dokumentum (2-5 dokumentum)
Nem kötelező elemek
1. A pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai 2.
2. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai 3.
E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai
önéletrajz és a munkahely bemutatása. A többi dokumentum képezi az e-portfólió
kompetenciaalapú értékelésének alapját.
Az alábbi két táblázat közül az első az alapdokumentumokat tartalmazza, a másodikban példák
találhatók szabadon választható dokumentumokra. A pedagógusi munka komplexitásából
következik, hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is
bizonyíthatja. Ezt a táblázat utolsó oszlopa mutatja. A dokumentumok feltöltése során jelezni
kell, hogy a pedagógus megítélése szerint mely kompetenciák alátámasztására szolgál egy adott
dokumentum. A szabadon választható dokumentumok csak példák, a pedagógus más
dokumentumokat is feltölthet kompetenciái alátámasztására. A táblázatok harmadik oszlopában
található számok a pedagóguskompetenciákra utalnak.

A szakmai önéletrajz kitöltéséhez az e-portfólió feltöltőfelületén található űrlap.
Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban várhatók el.
3
Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek – pl. alapfokú művészeti nevelés – esetén relevánsak,
feltöltésük ajánlott.
1
2
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Alapdokumentumok
Csoportprofil,
tervezete4

tanulási-tanítási

egység/téma

terve,

Mely kompetenciák
alátámasztására
szolgálhat leginkább?
tanítási órák/foglalkozások

 Csoportprofil

1, 2, 4, 3

 Tanulási-tanítási egység tématerve – tematikus terv
 4 tanítási óra/foglalkozás terve
 Reflexiók
Megjegyzések:
A 4 órás tanulási-tanítási egységhez 1 tematikus terv és 1
csoportprofil szükséges. A tematikus tervhez, valamint
órákhoz/foglalkozásokhoz rövid, tömör reflexiók szükségesek,
az egység lezárása után átfogó elemzés-értékelés javasolt.
Hospitálási napló
A pedagógus óra-/foglalkozáslátogatásának 1 db hospitálási
naplója a hospitálás tanulságait rögzítő reflexióval.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Esetleírás
Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása,
dokumentálása reflexióval.

7, 4, 5

Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatók.
Ha a pedagógus kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik, akkor csakis a
megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag,
egyébként plágiumnak minősül.
4
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A feltöltendő
dokumentumok
és terjedelmük

Féléves ütemterv, foglalkozásterv

Csoportprofil

Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való
foglalkozás
(szakkör,
verseny-előkészítés,
hátránykompenzáció, tehetséggondozás stb.) féléves
ütemterve, min. 2 foglalkozás terve a csoport
profiljával együtt; megvalósításának dokumentumai.

Tervek
és
a
felhasznált
tananyag - max. 2
dokumentum
(tanulói munka)

Reflexió: az elért eredmények bemutatása és
elemzése.
Saját fejlesztésű tananyag bemutatása, értékelése,
pl. saját forgatókönyv, adaptálás, dramatizálás,
komplex tanítási drámafoglalkozás, saját fejlesztésű
játék-/gyakorlatgyűjtemény,
klasszikus/ismert
játékok, gyakorlatok adaptálása, továbbfejlesztése;
saját szöveggyűjtemény, dalgyűjtemény, zenetár
(foglalkozásokon használt zenék funkcióleírással és
indoklással).
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és a
tanterv programjára, valamint az intézmény
pedagógiai programjára épülő éves tanmenet
bemutatása egy adott csoporthoz, tantárgyhoz
kapcsolódva. A tanórák felosztása témakörönként, a
főbb fejlesztési feladatok, a fejlesztendő készségek
és képességek, kapcsolódó témák megjelölésével.
Saját fejlesztésű tanterv

Reflexiók

Melyik
kompetenciák
alátámasztásá
ra szolgálhat
leginkább?
4, 5, 1, 2, 3, 6

Dokumentum: max. 1, 2, 3, 8
2 db (bemutatás)
Reflexió (értékelés)

Tanmenet: kb. 10 4, 2, 3, 6, 8
oldal
Reflexió
(értékelés): max. 2
oldal
Dokumentum:
10 oldal

kb. 1, 2, 3, 8

Reflexió
(értékelés): max. 2
oldal
Projektterv és megvalósításának dokumentumai,
értékelése.
Tananyaghoz kapcsolódó példa: a színpadra állítás
folyamata, próbafolyamat, előadás készítése, témák
(mese, monda, irodalmi mű, alkotások, zeneművek)
feldolgozása dramatikus eszközökkel, szerkesztett
játék létrehozása (Pl.: Weöres-versek gyűjtése,
szelektálása, feldolgozása dramatikus eszközökkel,
állókép, hangulatimprovizáció, kép készítése a
versről, vizualizáció, hangjáték, etűd, válogatás,
szerkesztés, jelmez-kellék, próba, bemutatás)

Terv és reflexiók

2, 1, 3, 4, 5, 7,
Dokumentumok, pl. 8
tanulói
munkák:
max. 2 db
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Ünnephez kapcsolódó példa: március 15-ei műsor
színpadra állítása: anyaggyűjtés (versek, krónikák,
leírások,
dalok,
újsághírek),
szerkesztés,
forgatókönyv, szereposztás, próba, kellék-díszlet,
előadás.
A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása Leírás és reflexió
az alapdokumentumok között bemutatott tanulásitanítási
egység
terve/tematikus
terv
és
óratervek/foglalkozástervek alapján.
A tanulók munkájának személyre szabott
értékelése pl. félév vagy év végén. Az értékekés
szempontjai, formái, módszerei, eszközei, várható
hatásuk a gyermekek személyiségének fejlődésre, a
diagnosztikus, fejlesztő és összegző értékelési
formák alkalmazása színművészet-bábművészet
területén.

3, 1, 4

A szempontok és az 6, 4 ,3, 7
eljárás leírása
Max. 3 tanulói
értékelés csatolása
(anonim!)

A tanulói ön- és társértékelés alkalmazásának Bemutatás
és 6, 4, 5, 3, 7, 8
bemutatása példák segítségével. Az eljárás reflexió (értékelés)
értékelése.
Szociometria készítése, az eredmények elemzése.
Reflexió: a szociometria
levonása, cselekvési terv.

alapján

Dokumentum
5, 4, 8
tanulságok (kérdőív, az adatok
ismertetése,
elemzése)
Reflexió

Csoportprofil.

Csoportprofil

Csoportvezetői munkaterv.

Munkaterv

5, 4, 8

A munkaterv megvalósításának dokumentumai (pl. Dokumentumok:
beszámoló, összegző értékelés, tanulói/szülői max. 3 db
visszajelzés).
Reflexió
Reflexió: a tanulságok levonása.
Munkaterv
Tanszakvezetői/munkaközösség-vezetői
munkaterv bemutatása, a megvalósítás leírása
Dokumentumok:
reflexióval, a megvalósítás dokumentumai.
max. 3 db

7, 8

Reflexió
Egy
tanulócsoporttal
szabályrendszer csatolása.

közösen

Reflexió:
a
szabályrendszer
bemutatása, elemzése, a tanulságok.

alkotott Dokumentum

5, 7, 8

Reflexió
születésének

Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló Tanulói profil
profiljával együtt, valamint a fejlesztés során elért Terv:
max.
eredmények dokumentálása, a tanulói munkák és az alkalomra
elért
eredmények
(pl.
tehetséggondozás,
versenyfelkészítés).

4, 1, 2, 3, 6, 7,
6 8
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Tanulói
munkák
(max. 2 db)
Reflexió
Csatolható
dokumentáció:
a
tanuló fejlesztésébe
bevont
más
személlyel,
szervezettel
való
együttműködés
(nevelési tanácsadó,
tehetségsegítő
szervezet,
szülők
stb.)
Személyiségfejlesztő, közösségépítő (csapatépítő) Terv és reflexiók
tréning terve, megvalósítása, értékelése.
Dokumentumok
Intézményi szintű szakmai rendezvény, pl.
háziverseny, témanap, workshop rövid leírása,
dokumentálása, az esemény szervezésében betöltött
szerepének bemutatása.

3, 4, 1, 2, 8

1 rendezvény leírása 7, 1, 3
és a saját szerep
bemutatása
reflexiókkal
Dokumentumok:
max. 2 db

Tanórán kívüli szakmai és közösségi program,
diákrendezvény (pl. kirándulás, iskolai ünnepség,
hagyományőrzés,
színházlátogatás,
múzeumlátogatás, diákcsereprogram, fesztivál stb.)
összefoglaló leírása, a szervezés és a megvalósítás
dokumentumai (pl. képek, tanulói beszámolók,
rajzok stb.).

1
rendezvény 5, 1, 2, 3, 7
összefoglaló leírása
Dokumentálás:
szükség szerint
Reflexió

Reflexió:
a
tevékenység
közösségfejlesztő
hatásának, a megvalósítás során a kollégákkal, a
külső szervezetekkel történt együttműködésnek a
bemutatása, értékelése.
A versenyeredmények bemutatása, értékelése. Dokumentum: max. 1, 2, 6, 7, 8
oldal
(vers-és prózamondó
versenyek,
színjátszó 2
(bemutatás), okleve
találkozók, improvizációs versenyek, stb.)
lek, elismerések
Reflexió
(értékelés): kb. 1-2
oldal
Részvétel az intézményben folyó innovációban: Leírás, reflexiók és
leírás és az eredmények ismertetése, dokumentálása. dokumentumok

7, 8, bármely
kompetencia
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Pályázati tevékenység bemutatása: a pályázat Leírás, reflexiók,
rövid leírása, a megvalósulás és az eredmények megvalósítás
ismertetése.
dokumentumai
(max. 3 db)
Az iskolai szakmai munkaközösség munkájához Bemutatás: max. 1 6, 4, 5, 3, 7, 8
kapcsolódó önértékelés (a munkaközösségben oldal
betöltött szerepről szóló reflexió).
Reflexió
(értékelés): kb. 1
oldal
Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása, pl.: Bemutatás
1, 3, 4, 8
ismert mesét, mondát, mitológiai, bibliai történetet reflexiókkal
feldolgozó komplex óraterv, versfeldolgozási
metódus, szerkesztett játék összeállítása, különböző
szempont alapján válogatott és felépített bevált
gyakorlatsor
(pl.
bizalomjátékok,
érzékelő
gyakorlatok), dramatizálási folyamat, színpadra
állítási metódus, a színpadi jelenlét fejlesztésének
bevált
eszközei,
improvizációt
fejlesztő
gyakorlatsor.
A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus
1, 8
által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források,
linkgyűjtemény bemutatása rövid értékeléssel,
ajánlással.
A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt
szakcikk, könyv rövid ismertetetése és reflexiók.
(Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott
könyvet/cikket?)

1, 8

Szakmai publikációk, írások, kutatásban való A
tevékenység 8, 1, 7,
részvétel, tankönyvírás stb. bemutatása, értékelése. bemutatása
és bármely
mellékletek
kompetencia
Tanárképzésben való részvétel: hospitálók
fogadása, irányítása és értékelése – eljárás,
tapasztalat, reflexió.
Mentori
munka
bemutatása:
gyakornok
segítésének leírása – eljárás, módszerek, tapasztalat
összegzése, reflexió.
Egészséges
életmód,
környezeti
nevelés
megjelenése
a
drámapedagógiában
és
a
drámafoglalkozáson.
Személyes
gyakorlat,
témafeldolgozás, pedagógiai program vonatkozó
részeinek bemutatása. Reflexió.
Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek, emailek, meghívók (pl. volt tanítványok színházi
bemutatójára).

Tevékenység
leírása, reflexiók
dokumentumok
Tevékenység
leírása, reflexiók
dokumentumok
Bemutatás: max.
1 oldal
Elemzés
értékelés: 1 oldal
Max. 3
dokumentum

1, 2, 3, 6, 7, 8
és
1, 2, 3, 7, 8
és
1- 1, 2, 3, 6, 7, 8
és

4, 1, 3, 7
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I.3. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz, hogy megfelelően készítse el a
dokumentumokat?
Dokumentumminták és sablonok
A következő javaslatok a dokumentumok összegyűjtése, megfogalmazása során
általánosságban érvényesek, az e-portfólió készítőjének egyénileg kell mérlegelnie, milyen
mértékben szeretne vagy tud támaszkodni rájuk. A pedagóguspálya sokszínűségéből adódóan
ezek a dokumentumok igen eltérőek lehetnek. Fontos szempont, hogy valóban a pedagógus
egyéni életpályáját, munkásságát tükrözzék.
A dokumentumok egyes esetekben összefüggő rendszerbe illeszkednek, míg máskor önálló,
független anyagok lehetnek.
Az alapdokumentumok esetében a csoportprofil, a tematikus terv és az óra-/foglalkozástervek
és a reflexiók képeznek szoros egységet, amelyeket önálló dokumentumként kell feltölteni. A
csoportprofil, amely a tervezetek értékeléséhez nyújt fontos információkat, értelemszerűen arra
a tanulói csoportra vonatkozik, ahol a tanulási-tanítási egység elsajátítása megvalósul.
Amennyiben az óra-/foglalkozástervek nem mutatják be a feldolgozás egész folyamatát, mert
az hosszabb terjedelmű, a pedagógus saját elgondolása szerint válogathat az egyes
órák/foglalkozások között attól függően, hogy milyen kompetenciák bemutatására kívánja tenni
a hangsúlyt. Ebben az esetben különösen fontos, hogy a tématerv egyértelmű képet nyújtson a
feldolgozás teljes menetéről (struktúrájáról, tartalmi, szervezési, módszertani kérdéseiről,
eszközhasználatáról). Különösen fontos az ellenőrzés-értékelés módjának bemutatása.
A szabadon választható dokumentumok között is lehetnek olyanok, amelyek több
dokumentumot fűznek egységbe, azaz egy dokumentumként kell kezelni azokat, pl. egy
szakkör bemutatása 3-4 elemből is állhat (csoportprofil, féléves terv, foglalkozástervek stb.).
Ezek egy egységet képeznek az előírt 2–5 dokumentumból. Kevésbé komplex pl. egy
projektterv vagy egy szociometriai felmérés bemutatása.
A pedagógus kompetenciáinak fejlettségéről kialakított kép teljességéhez nagyon fontos
információkat szolgáltatnak a dokumentumban bemutatott tevékenységekhez kapcsolódó
reflexiók. A nevelő-oktató munkára vonatkozó terveknél ezért fontos minden óra/foglalkozás
után röviden utalni a megvalósítás folyamatára, eredményeire, nehézségeire, a tervektől való
eltérés indoklására, az órai tapasztalatokból levont következtetésekre. Ennek terjedelme
egységesen nehezen szabályozható, mert az órai történésektől függően igen eltérő lehet. Fontos,
hogy minden olyan lényeges információt tartalmazzon, amelynek alapján a szakértők világosan
látják a történteket. Az egység lezárásakor egy részletesebb elemzés-értékelés bemutatása teszi
teljessé a képet.
A dokumentumok elkészítését dokumentumminták segítik, amelyek a Dokumentumminták és sablonok link alatt olvashatók. Az általános Útmutatóban minden dokumentumtípusból több
lehetséges változat is található, a Kiegészítő Útmutató a művészeti ág sajátosságainak
megfelelő dokumentummintákat és -sablonokat gyűjti össze. A minták és a sablonok használata
nem kötelező, mindössze segítség, célja a pedagógus minőségi munkavégzésének a támogatása.
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I.4. A tanított csoport profilja
(A szempontsor ajánlás, elemeinek leírása nem kötelező)
-

A tanulók száma, a nemek aránya, a csoport korosztályi és évfolyam szerinti
összetétele.

-

A csoport tágabb környezete, szociokulturális jellemzői.

-

A csoport erősségei, a főbb nehézségek (konfliktusok, problémák) és megoldásuk
lehetséges útjai. (Ezen a ponton szükséges lehet egyes tanulókról írni.)

-

A csoport története (pl. hogyan alakult ki a csoport, honnan érkeztek a gyermekek,
előzőleg ismerték-e egymást, a foglalkozáson kívül van-e érintkezési terük, részt
vesznek-e más művészeti ág, társművészet foglalkozásán, az adott tárgyat kik tanították
előzőleg a csoportban).

-

A csoport megismerése, a közösségépítés lépései, módszerei.

-

A csoportdinamika működése a tanulócsoportban, egyes tanulók szerepe, a pedagógus
lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. (Ezen a ponton is
szükséges lehet külön is írni az egyes tanulókról.)

-

Az együttműködés elfogadott szabályai, szokások, hagyományok, szertartások
bemutatása.

-

A csoport szakmai fejlődésének, tudásszintjének bemutatása (korábbi művészeti
tanulmányok, előzetes tudás, korábban feldolgozott fontosabb témák, problémák,
szövegek, létrehozott előadások, versenyeredmények – ha voltak) a pedagógus és a
csoport által kitűzött célok, tervek.

-

A foglalkozások környezetének bemutatása, a terem- és a térhasználat lehetőségei, a
felszereltség, a rendelkezésre álló eszközök leírása.

Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítési eljárás során, akkor
is elvárható két különböző csoportprofil feltöltése ugyanazért, amiért két azonos intézményben
tanító pedagógus intézményleírása is eltér majd egymástól. A két pedagógus és a csoport
viszonya is alapvetően más. Ha más szaktárgyat tanítanak, akkor nyilván a csoport szaktárgyi
fejlődésének bemutatása is különböző lesz. Ezért azonos csoportprofilok feltöltése plágiumnak
minősül.

I.5. A csoportvezetői munkaterv sablonja és tartalmi eleme
Szempontsor-javaslat
Az alapfokú művészetoktatás térítési díj ellenében igénybe vehető, szabadon választható
oktatási forma. Ebből a sajátosságából következik, hogy a csoportvezető munkájában előtérbe
kerül a csoportszervezési, csoportalakítási, közösségépítő munka, valamint a csoporttagok
megtartásáért tett erőfeszítés. Az előző tanév(ek)ben már működő csoportnál a munkaterv
elkészítésekor érdemes az előző tanév eredményeinek, tanulságainak elemzéséből kiindulni. A
tartalmi munkát a csoportvezető Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
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programja (27/1998 (VI. 10. ) MKM rendelet) alapján, a csoport igényeinek megfelelően, nagy
szabadsággal tervezi.
A csoport rövid, adatszerű jellemzése (hosszabb elemzést a csoportprofil tartalmaz)
 Adatok a csoportról: összetétel, jellemzők (létszám, nemek aránya, korösszetétel, a
többségnél idősebb/fiatalabb gyermekek száma, az életkoreltérés kezelése,
évfolyamok).
 A csoportdinamikai folyamatok bemutatása (pl. szociometria, szigetjáték). Társas
kapcsolatok alakulása az előző tanévhez képest, fluktuáció elemzése működő
csoportnál.
A közösséggé alakulás érdekében tett lépések, a közösségalakítás eszközei
 Csoportszervezés: toborzás, az induló csoport megszervezése, a működő csoport
újraszervezése.
 Csoportépítés, a csoportkohézió kialakításának lépései, módja.
 A periférián lévők, lemorzsolódók megtartására tett erőfeszítések.
 Szabályrendszer kialakítása: betartandó „belső” szabályok, elvárások,
megegyezések, csoportszerződés, megállapodás, a szabályszegés következményei.
A szabályrendszer megújítása: megegyezések, szabályok, csoportszerződés, a
megállapodás eredményei és kudarcai az előző tanévben, a pozitívumok és
negatívumok okainak elemzése, a szabályrendszer felülvizsgálata, célkitűzés a
következő tanévre.
 Csoport szintű szertartások, ünnepek.
 A közösséggé alakulás érdekében szervezett foglalkozáson kívüli programok,
tevékenységek.
Problémakezelés
 Az egyéni és közösségi problémák megbeszélésének módjai, eljárása.
 A segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók
támogatása, problémáik megoldásának módja, lépései a foglalkozáson belül és kívül.
Szakmai munka
 Az év során feldolgozni kívánt fontosabb témák, alkotások, művek. Működő
csoportnál az előző év jelentősebb témáinak, produktumainak, produkcióinak,
eseményeinek rövid áttekintése, a következő év szakmai feladatainak tervezése.
 Tervezett elődsások, bemutatók. (Ha tervez ilyet a csoportvezető.)
 Tervezett szereplések, fellépések. (Ha tervez ilyet a csoportvezető.)
 Foglalkozáson kívüli, tervezett, rendszeres és egyszeri szakmai és kulturális
programok.
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 Versenyfelkészítés, versenytevékenység (tanszaki, iskolai, területi, regionális,
országos, államilag támogatott művészeti verseny).
 Iskolai munkatervben szereplő feladatok (fellépések, bemutatkozások, iskolai
események, programok stb.).
 A gyermekek tanszakhoz/tantárgyhoz/foglalkozásokhoz fűződő viszonya. (Mit
szeretnek a legjobban? Előadás készítése, próbafolyamat, bemelegítés, gyakorlatok,
személyiségfejlesztés, témák feldolgozása komplex drámával stb.).
Kapcsolattartás
 Kapcsolattartás a gyermekekkel: foglalkozáson kívüli formák (levél, ellenőrző,
online forma, üzenő füzet, telefon stb.). Működő csoportnál az előző évi
tapasztalatok összegzése, a tanulságok mentén új formák kialakítása.
 Kapcsolat a szülőkkel: a kapcsolattartás formái, a szokások, a szülők bevonása a
programokba, a szervezésbe. Működő csoportnál az előző évi tapasztalatok
összegzése, a tanulságok mentén új formák kialakítása.
Segítségre szoruló, sajátos nevelési igényű tanulók támogatása, problémáik megoldásának
módja, lépései. Működő csoportnál az előző tanév eredményeinek, kudarcainak rövid elemzése,
a problémák megfogalmazása, új célok és módszerek tervezése.
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I.6. Tematikus terv sablonja
A pedagógus neve: .............................................................................
A pedagógus szakja: ……………..............................................................................
Az iskola neve:
.......................................................................................................................................
Csoport, évfolyam: .........................................
Művészeti ág: ...................................................
Tanszak: …………............................................
Tantárgy: .....................................................
A tanulási-tanítás egység témája:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tantárgyi kapcsolatok:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A tanítási környezet leírása:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Felhasznált források:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Dátum: ...............................................................
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Óra

A téma órákra
bontása

Fejlesztési területek
(attitűdök, készségek,
képességek)

Alapfokú művészetoktatás

Az óra tartalma,
fókusz (tananyag)

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés,
eszközök

Megjegyzések

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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I.7. Óraterv sablonja
A pedagógus neve:………………………………………………
Művészeti ág, tanszak:……………………………
Tantárgy:…………………………………
Évfolyam, csoport:………………
Az óra témája (fókusz):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó
ismeretek és az elérendő fejlesztési szint:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A tanítási környezet leírása, térszervezés:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tantárgyi kapcsolatok:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Felhasznált források:
………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dátum:…………………………………………………………
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Időkeret

A
tanulók A pedagógus Célok és feladatok
tevékenysége
tevékenysége

Alapfokú művészetoktatás

Módszerek5

Tanulói
munkaformák6

Eszközök7

Megjegyzések

A melléklet lehetséges tartalma:
 a kiosztandó feladatok leírása (feladatkártya);
 egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. sablonok, szókártyák, szerepkártyák, helyszínkártyák, hangulatkártyák stb.);
 nem saját feladatok, gyakorlatok, játékok pontos forrásának feltüntetése;
 az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével;
 az órán használt eszközök, tárgyak, hangszerek fotója;
 a kivetítendő diák képe;
 a hangfelvétel, a mozgóképanyag forrásának pontos megjelölése;
 produkciós foglalkozás (próba, előadás) esetén plakát, szórólap, szövegkönyv, előadás-felvétel, kritika stb.

A dráma és színjáték területén gyakrabban használt nevelési-oktatási módszerek, tanítási eljárások: játék, gyakorlat, előadás/bemutatás (tanulói, tanári), komplex tanítási
dráma, szakértői dráma, dramatizálás, improvizáció, produkciókészítés, feladatra kötött csoportszerződés (tanulási szerződés), megfigyelés, magyarázat, elbeszélés (tanulói,
pedagógusi), megbeszélés, elemzés, vita, munkáltatás (tárgyjáték, tárgyhasználat), projektmódszer (pl. közös témafeldolgozás, színpadra állítás) stb.
6
A dráma és színjáték területén gyakrabban használt tanulói munkaformák: egyéni munka, páros, kis csoportos, egész csoportos tevékenység, frontális munka (pl. nézői szerep).
7
Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy.
5
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I.8. Óraterv minta –Tapintás
A pedagógus neve:
Művészeti ág, tanszak: színművészet, színjáték
Tantárgy: dráma és színjáték
Évfolyam, csoport: előképző 1.
Az óra témája (fókusz): érzékszervek, tapintás, tárgyfelismerés és jellemzés tapintás alapján.
Az óra cél- és feladatrendszere: Megfigyelőképesség, analógiás gondolkodás, a fogalmazási
képesség fejlesztése, pontos fogalomhasználat. A tapasztalatok tudatosítása, használata
fantáziajátékban. Tárgyak megfigyelése (formája, alakja, felszíne, nagysága). A tárgyak pontos
leírása tapintás alapján. Fantáziajáték tárgyakkal.
A tanítási környezet leírása, térszervezés: körfüggönyös, tükrös terem székekkel, párnákkal
és hangtechnikai berendezéssel.
Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom
Felhasznált források:
dr. Előd Nóra (szerk.) 2009. Add tovább! Drámajátékok nagyóvodásoknak,
kisiskolásoknak. Piktúra Manufaktúra. Veszprém.
Kaposi László (szerk.) Drámapedagógiai olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai
Társaság. Budapest.

Dátum: 2014. március
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Időkeret

A tanulók
tevékenysége

A pedagógus
tevékenysége

Alapfokú művészetoktatás

Célok és feladatok

Módszerek8

Tanulói
munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

1’

Kézszorítás
A
szertartás
körbeadása csukott indítása és
szemmel,
irányítása.
koncentráció.

Ráhangolás
a Koncentrációs
foglalkozásra,
gyakorlat,
„összerázás”.
szertartásjáték
Köszönésszertartás:
kézszorítás
körbeadása.

Egész csoportos A testünk
tevékenység

Az
indítás
lehetőségének átadása.
Pl. a körbe elsőnek
beálló,
szülinapos,
névnapos
stb.
Elemzés.

6’

Játékos:
mímes
tevékenység
analógia alapján.
Csoport: kitalálás
mutogatás alapján.

Központi
gyakorlat
előkészítése,
a
fantázia, az analógiás
érzék fejlesztése. „Mi
lenne, ha nem...”.
Tárgy
használata
különféle eszközként
annak alakja, formája,
egyéb
analógiás
kapcsolata
alapján.
(Saját
maga nem
lehet.) Adott idő alatt
melyik csoport tud
többet eljátszani és
kitalálni.

Azonos
feladat Két
egyforma
két csoportban
nehézségű tárgy,
pl. labda, könyv,
pohár,
fakanál
Időmérő eszköz

A
játékgyűjteményekben
különböző változatban
és néven szerepel.

8

A játék és a
szabályok
ismertetése,
a játék vezetése,
időmérés,
az eredmény
számolása.

Versenyfeladat:
fantáziafejlesztő
mímes
tárgyjáték

Lehet
körben,
egymás után vagy
jelentkezés alapján is
játszani.
Az
elmutogatott
tárgyak számlálásának
feladata átadható az
ellenfél csoportjának.

A játék és gyakorlat módszerének megnevezésénél a szakirodalomban, a játék- és gyakorlatgyűjteményekben található funkció szerinti megnevezés szerepel.
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15’

(5’)

10’

Alapfokú művészetoktatás

Játékos: érzékelés
tapintással, tárgy
leírása
tapintás
alapján. Csoport:
tárgy kitalálása a
jellemzés alapján.

A feladat
ismertetése,
gyakorlat
szervezése,
a leírás segítése
kérdésekkel.

A
tárgy
minél
pontosabb
leírása
annak alakja, formája,
nagysága,
felszíne,
funkciója alapján. Mi
van a zsákban? A
tárgyat és funkcióját
nem szabad elárulni.

Beszédkészségfejlesztő,
megfigyelő
tárgyjáték

Egyéni és egész Különböző
csoportos
karakteres,
frontális munka
tárgyak

Lehetőleg a játszók
apró számánál több tárgy
legyen,
hogy
az
utolsónak is legyen
miből választani.

Megfigyelés,
mérlegelés, döntés.
Tárgyak
elhelyezése
különböző
szempontok
alapján.
A megoldás közös
ellenőrzése.

A feladat
ismertetése,
szervezése,
szempontkártyá
k kihelyezése, a
megoldás közös
ellenőrzése.

A
tapasztalatok Munkáltatás,
tudatosítása,
megbeszélés
alkalmazása.
A
tárgyak csoportosítása
különböző
szempontok alapján.
Helyezd a megfelelő
feliratra! (használati
tárgy/dísztárgy;
természetes/mesterség
es
anyag;
szögletes/gömbölyű,
sima/érdes felszínű).

Egyéni munka és Szempontkártyák
egész csoportos
ellenőrző
tevékenység

Ha nincs rá
kimaradhat.

Játékos:
történetmesélés.
Csoport: történetek
meghallgatása.

A
tanár
szerepben:
a
talált
tárgyak
osztályának
éjjeli őre. A

A fantázia és a Beszédkészségfogalmazási képesség fejlesztő
fejlesztése, a tárgy fantáziajáték.
megszemélyesítése. A
tárgyak
története:
Hogyan kerültem a

Egyéni
munka Hangrögzítő
szerepben,
eszköz
frontális
(elmaradhat)
befogadás

Mindenkinek
lehetőséget
kell
biztosítani
a
megnyilvánulásra.
Kérdésekkel lehet
segíteni.
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játék irányítása talált
belülről.
osztályára?
10’

3’

tárgyak

Lényegkiemelés,
Sűrítő gyakorlat Páros
vagy
fókuszálás, szerepbe (konvenció).
kiscsoportos
lépés.
tevékenység,
frontális munka.
A legemlékezetesebb

Dramatikus
tevékenység.
Mozgásstop,
a mozgásfolyamat
megállítása
egy lényeges
pillanatnál.
Bemutatás.

A
gyakorlat
szervezése,
a megoldás
folyamatos
segítése,
a bemutatás
irányítása.

Egymondatos
vélemény és
indoklás.
Kézszorítás
körbeadása.

Értékelés és az A
foglalkozás
elköszönés
átgondolása,
irányítása.
visszajelzés, levezetés.
Egy mondatok: Melyik
feladatban volt a
legügyesebb, miért?
Köszönésszertartás.

A
gyermekek
hívhatnak maguknak
partnert.

pillanat a tárgyak
életéből állóképben.
A fontos pillanatok
megnevezése.
Tanulói
elbeszélés
(visszajelezés),
szertartás.

Egész csoportos
tevékenység.

A mellékletek

A feladatok forrása:
1. dr. Előd Nóra (szerk.) 2009. Add tovább! Piktúra Manufaktúra Bt. Veszprém. 52. (Nem az, ami…)
2. Kaposi László (szerk.) 1995. Drámapedagógiai olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai Társaság. Budapest. 172.
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Tanulási-tanítási segédletek:
Szempontkártyák

Használati tárgy

Dísztárgy

Természetes anyag

Mesterséges anyag

Szögletes

Gömbölyű

Sima

Érdes

Az érzékelő játék tárgyai:
Telefonkagyló, kulcs, kukoricacsutka, rúzs, játékautó, csigaház, CD, parafa dugó, radír, toboz,
gyufa, fatojás, labda, műanyag palack, fakanál, könyv, csavar, ceruza, nádsíp, játék fenyőfa,
elem, csatos üveg, karkötő, Duplo építőkocka, mosogatószivacs, gyertya, papír zsebkendő,
doboz, kő, zsák.
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I.9. Reflexió minta a fenti foglalkozáshoz – Tapintás
Óraterv – Tapintás

Név:
Tanszak és csoport: színjáték, előképző 1.
Tantárgy: dráma és színjáték
Korosztály: 6–9 évesek
Témakör: érzékszervek, tapintás, a tárgyak érzékelése, tárgyfelismerés és jellemzés
tapintással.

A dráma és színjáték tanszak előképzős tananyagának fontos részét képezi az érzékszervi
finomítás, amelynek célja az érzékszervek működésének megismerése, gyakorlati tapasztalatok
gyűjtése és alkalmazása új területen és feladatokban. A tematikus tervezés folyamatában a látás,
hallás megfigyelése, megtapasztalása után kerül sor a tapintásra, melyet az ízlelés-szaglás
követ. Az érzékszervek használata nemcsak a tematikus tervhez kapcsolódó foglalkozáson,
hanem az egész év során, más témák feldolgozásánál is fontos szerepet kap.
A foglalkozás a ráhangoló köszönésszertartás után egy fantáziafejlesztő tárgyjátékkal
kezdődött. Ezt korábban önkéntes jelentkezés alapján, majd körben egymás után, a kötelező
körök számát fokozatosan emelve játszottuk. A mostani foglalkozásra a csoportos formát
választottam, ahol a két csapat már versenyzik egymással. Az nyer, aki több analóg tárgyat tud
eljátszani a társainak adott idő alatt. A versenyeztetéssel és az időkorlát megadásával a
koncentráltabb munkára ösztönzés és a sűrítés volt a célom. Mostani játékunkban a mutogató
szereplő folyamatosan változott, az következett, akinek ötlete volt. A továbblépési lehetőség: a
csoporton belül csak egy játékos mutogat.
A foglalkozás központi részét a tárgyfelismerő játék képezte. A tárgyak felismerése, kitalálása
tapintás alapján, viszonylag könnyen ment. A tárgyak körülírása, a pontos jellemzés és
fogalomhasználat (felszín, forma) már nehezebbnek bizonyult. Segítő kérdések, illetve a forma
hasonlítása (olyan, mint…) alapján, különböző szinten, mindenki meg tudta oldani a
gyakorlatot. A tanári bemutatás és a kérdések a később következőknek segítséget jelentettek,
így ők már önállóbban és összefüggőbben tudták jellemezni a kezükben lévő tárgyat. A feladat
egyre jobban ment, a gyermekek egymás feladatmegoldásából is tanultak.
Az első két gyakorlat több időt vett igénybe, mint terveztem, ezért a tárgyak csoportosítását
kihagytam, illetve a foglalkozás végére halasztottam. Bár a tapasztalatok összegzésére,
mélyítésére és a pontos fogalomhasználat gyakorlására hasznos feladat lett volna, az óra végére
tervezett fantáziagyakorlatokat (tárgyak története, állókép) komplexebbnek, kreatívabbnak és
érdekesebbnek ítéltem.
A tárgy történetének kitalálása nehezen indult. Amikor megértették, hogy nincs jó megoldás,
mindenki azt talál ki, amit akar, már könnyebben ment. Mivel először csináltunk ilyen típusú
gyakorlatot, lehetett passzolni, illetve mindenkit korlátozás nélkül végig hallgattunk. Akinek
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nem sikerült összefüggően mesélni, annak kérdésekkel segítettem. (A tárgy hogy keletkezett,
kihez került, hol volt eddig, hogy kerület a talált tárgyak közé?) Általában nehéz elérni, hogy
egymást is meghallgassák. Ezen azzal szoktam segíteni, hogy diktafonnal felveszem a
történeteket. Szeretik visszahallgatni magukat és a felvétel kedvéért hajlandók figyelni is. A
feladatot nagyon különböző szinten oldották meg, de senki sem maradt ki a játékból. Ilyen
típusú, történetalkotó, fantáziafejlesztő feladatot gyakrabban kell csinálni. Fejleszti a logikus
gondolkodást, a dramaturgiai, szövegalkotási, fogalmazási készséget. A későbbiekben
nehezítési lehetőség: nincs passzolási lehetőség, minimális és maximális időkorlát bevezetése.
A fegyelmezettséget és az egymásra figyelést igénylő verbális gyakorlat után örömmel
készítettek állóképeket. Mivel mint általában, most is időszűkében voltunk, átalakítottam a
gyakorlatot: párban az egyik csoporttag tárgyának emlékezetes pillanatát mutatták meg. Mivel
maradt idő, elkészíthették a pár másik tagjáét is. Azt, hogy mindenki tárgyára sor kerüljön,
pedagógiailag fontosabbnak tartottam, mint a csoportosítást.
Az egymondatos visszajelzésnél és indoklásnál a legtöbb gyermek a csoportos tárgyjátékot és
az állóképkészítést választotta izgalmassága és játékossága miatt. Ennél a gyakorlatnál gyakori
hiba, hogy a gyermekek nem akarnak választani („Minden tetszett.”), illetve indoklásként az
előtte elhangzottakat ismétlik meg. Ilyenkor érdemes figyelmeztetni őket a játék szabályára,
hogy a legjobban tetsző játékot ki kell választani, illetve a gyermekeket arra ösztönözni, hogy
ha egyetértenek az előttük megfogalmazottakkal, akkor is próbálják saját szavaikkal újra
indokolni választásukat.
Összességében a foglalkozás megvalósította kitűzött célját, bár a tapintásérzékelés
tapasztalataihoz közvetetten kapcsolódó kreativitásfejlesztő, dramatikus gyakorlatok túlsúlyba
kerültek a tényleges tapintásos játékokhoz képest. A foglalkozás erőssége, hogy a különböző
típusú játékokban (verseny, mímes, verbális fantázia, dramatikus) megmutatkozott, hogy
melyik gyermeknek mi az erőssége, illetve miben szorul segítségre.
A gyermekek örömmel és felszabadultan játszottak csoportban. Az egyéni gyakorlatok azonban
megmutatták, hogy kik azok, akiknek a játékbátorságát, magabiztosságát és önbizalmát
erősíteni kell, mert háttérbe húzódnak, nem mernek megnyilvánulni, megszólalni. A
versenyhelyzet rámutatott, hogy az egyik kisfiú a nyerési vágy miatt nehezen tartja be a
szabályokat, szabálytartási és kudarctűrési képessége fejlesztésre szorul. A tárgyjátékban a
tárgyak alakjának leírása könnyen ment, a gyermekek ügyesen használtak hasonlatokat, a
felszín tapintásérzetének kifejezésére azonban hiányos volt a szókincsük. Érdemes érzékelést,
érzetet kifejező szókincsgyarapító gyakorlatokat tervezni. Az irányított verbális gyakorlat csak
keveseknek ment gördülékenyen. Gondolataik kifejezését, a folyamatos beszédet az egész
csoportnak gyakorolnia kell.
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I.10. Óraterv minta – Ritmus
RITMUS – TEMPÓ

ÓRATERV

Időpont: 2013. március 25.
Órakeret: 2 óra
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ÓRATERV
Helyszín,
létszám

évfolyam, …………. Alapfokú Művészeti Iskola

Tananyag

(15–16 éves tanulók), 14 fő (11 lány, 3 fiú)
A ritmus, a tempó.
Aszimmetrikus ritmusképletek: testben, térben.
Lassítás, gyorsítás, fokozás: testben, térben, szövegben.
A tempó mint kifejezési eszköz.

Az előző óra anyaga

Fehér Anna balladája: a ballada megismerése, szövegritmizálás.

A következő óra anyaga

A ritmus, a tempó, a dinamika összefüggései szövegben, térben,
mozdulatban. Fehér Anna balladája.

Az óra típusa

Elemző, gyakorló, képességfejlesztő óra

Munkaforma

Frontális osztálymunka; differenciált csoportmunka; egyéni
bemutatások

CÉLOK
Mit akarok megtanítani?

A ritmus és a tempó fogalmát. Az aszimmetrikus
ritmusképleteket. A szöveg, a mozgás és a ritmus, a szólamok
koordinációját. A tempótartást.

Mit akarok megértetni?

A ritmus időbeliségét. A ritmus szabályos lüktetés köré
szerveződik. A lüktetés időbeli szabályos váltakozást,
ismétlődést jelent, hasonló, azonos vagy eltérő elemek szabályos
ismétlődéséből eredő tagozódás. Ahogyan a zenét, úgy a táncot
is meghatározza a tempó.
Ritmusa nemcsak a zenének van, hanem számos más
jelenségnek is, például a szívverésnek, a lélegzetnek, a
természeti jelenségeknek, a verseknek.

Mit akarok megéreztetni?

A ritmus jelentősége abban áll, hogy táncra indítja a testet. A
szünet jelentőségét és hatását:
a szünet, a csend a várakozásé, a hatáskeltés eszközei. A tempó
hangulatok, érzelmek kifejezésére is alkalmas.

Mit akarok fejleszteni?

A
ritmusérzéket,
a
térérzéket,
a
memóriát,
a
mozgáskoordinációt, a koncentrációt, az empátiát, a beleélés
képességét.
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AZ ÓRA MENETE
RÁHANGOLÓDÁS, BEMELEGÍTÉS
Idő

Feladatleírás

Részcél

Munka-

Módszer

Instrukció

Térszervezés

Eszközök

forma
1–10.
perc

10–25.
perc

Ráhangolódás
Mit
csinál
a
vérnyomásmérő?

Bemelegítés,
általános tréning

Motiváció

Frontális,
csoportos

A
test Csoportos és
alkalmassá tétele egyéni
a mozgásra
differenciált

Tabló

Tanári
irányítás,
utánzás
Egyéni feladat

Mire
szolgál
vérnyomásmérő?

a Körben, középen Vérnyomásmérő
vérnyomásmérő

Milyen adatokat mutat?
Azok mit jelentenek?
Milyen
az,
amikor
alacsony, milyen az,
amikor
magas
a
vérnyomás? Készítsetek
erről tablót 3 csoportban.
Találjátok ki a tabló
alapján, mi lehetett az
előzmény!

A tér három
pontján:
munkatér, kijelölt
játéktér

Általános
átmozgatás
közepes
intenzitással.
Egyéni
feladatok:
fotelben
kényelmesen
betakarózva, becsukott
szemmel
pihenés,
folyamatos erős terhelés:
ugrókötelezés, futás

Körben,
tükör CD- lejátszó,
előtt sorokban, a tréningzene,
terem
félreeső
fotel, takaró,
pontján
ugrókötél

28
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

25–30.
perc

Mérjünk
vérnyomást!

Alapfokú művészetoktatás

A
ritmus Frontális
időbelisége

A szív ritmusa, az
élet ritmusa.

Elemzés,
az Mérjük meg a
összefüggések ember,
egy,
feltárása
bemelegítést
közepesen
jelentkező és az
terhelt
vérnyomását!

pihenő Szabad térforma
a
végző
terhelt
erősen
ember

Vérnyomásmérő

Írjuk fel az adatokat!
Elemezzük
az
eredményt! Írjuk le a
három tanuló állapotának
külső jeleit!
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS – FOGALOMALKOTÁS
Idő

Feladatleírás

Részcél

Munka-

Módszer

Instrukció

Térszervezés

Eszközök

forma
30–40.
perc

„Szent, kert, bő”

Tempótartás,

Weöres Sándor:

koncentráció

Kínai templom
(tanult vers)

Kollektív

Igazodás
a A szabályok egyeztetése: Körforma
metronómhoz
körben jobbra haladva
versszakonként növekvő
tapsszámmal,
tapsnál
irányváltással,
majd
dobálós formában.

Metronóm
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40–60.
perc

Ritmusgyakorlatok. A ritmusérzék Kollektív
Ritmus a testen, egy fejlesztése
Egyéni
tárgyon
egy Mozgásnyelv
tárggyal, a térben.
kialakítása
Fő motívum:
szinkópa-tá-tá

Alapfokú művészetoktatás

Visszhang,
ritmuséneklés,
ritmusjárás
Kérdés-felelet

A lépésed ritmusa legyen
a képlet szerint! Magas
féltalpon rajzfilmfigurák
vagyunk. Mi lesz a
következő
lábfőrész?
Kik
lettünk?
Hangkeltéssel,
dobogással,
tapssal
alkoss ritmussort!

A
szünet
jelentősége

szü-ti-szü-ti-tá-tá.

60–75.
perc

Ritmus-, szöveg-, A ritmusérzék Kollektív,
térgyakorlat
fejlesztése,
a két
koncentráció a csoportban
szinkópa-tá-tá
memória
szü-tá-szü-tá-tá
fejlesztése,
Az utolsó tá-ra
fejkapás az egyes a térszervezés,
térbe + szöveg
a koordináció, a
kreativitás
fejlesztése

Tapsold vissza, nevezd Körben,
Ritmusmeg, énekeld el a párban,
hangszerek, szék
ritmusképletet!
Mi
szabadon a térben
történik a szünet alatt?

Instruálás
Tanulói
megoldások,
válaszok

Gyűjtsetek olyan 1–3
szótagos kifejezéseket,
amelyek eszetekbe jutnak
Fehér Anna balladájával
kapcsolatosan!

A térbeli haladás Ritmusiránya:
3–5 hangszerek
„fésű”
Fejkapás 1-es tér

Tanulói javaslat
a szerinti
térszervezésben.
Határozzuk meg a szavak Melyik forma mit
sorrendjét!
Jegyezzük mond?
meg!
Melyiket
Melyek
legkifejezőbbek?

Gyakoroljuk ki az új válasszuk?
ritmusképletet!
Miért?
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Az utolsó negyednél
fejkapás az egyes tér felé.
Kórusban, pontosan és
érhetően mondjuk ki a
szavakat!
Alakítsunk
ki
két
csoportot. Az egyik
csoport
ritmushangszerekkel
dolgozik
és
meghatározza a tempót.
A másik csoport ennek
megfelelően
mozog.
Váltogassuk a tempót és a
fejkapás irányát! Mi
változott?
75–85.
perc

Daltanulás:
Mosdóvized
váljon

Ritmizálás
vérré

Kollektív és Tanári
egyéni
bemutatás:
daltanulás
Mozgásimprovizáció

Énekeljük
közösen! Szabadon
a Nem szükséges
Kánonban.
Akár térben, talajon
mindenki lehet külön
szólam. Milyen hatást
kelt? Énekeljük a dalt, és
tapsoljuk,
dobogjuk,
kopogjuk a ritmust.
Használjunk szünetet!
Szünet a mozgásban,
énekben,
kopogásban,
valamelyik megtartásával
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vagy teljes leállással.
Kísérd mozgással az
éneket és a ritmust! Két
csoportban dolgozzunk,
az egyik csoport induljon
el a talajról, a másik
csoport kezdje a mozgást
álló helyzetből!
AZ ÓRA ZÁRÁSA
Idő

Feladatleírás

Részcél

Munka-

Módszer

Instrukció

Térszervezés

Eszközök

forma
85–90.
perc

Beszélgetés
átokról.

az Együttérzés,
azonosulás,

Mozgásban
az feloldás
óramutató járásával
ellenkező
irányú
haladás jelképezi.

Frontális

Körben
haladás:
az
órán
tanult
ritmusképlet
alkalmazása.
Hangkihúzós
játék.
Eldobjuk
átkot.

Milyen
az,
amikor Kör
Nem szükséges
fölösleges az áldozat.
Feloldás: jobbra
Milyen
az,
amikor haladással
kiszakad belőlünk az
ártani akarás? Ki képes
átkozódni? Elfogadhatóe az átok?

az Szabaduljunk meg a
rossz
gondolatoktól,
húzzuk ki az átok
hangjait!
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I.11. Foglalkozásterv minta (1-3 osztály)- „Akarsz-e játszani?”
A pedagógus neve: XY
Műveltségi terület: Művészetek
Tantárgy: Dráma és színjáték
Osztály: 5.
Az óra témája: „Akarsz-e játszani?”
Az óra cél- és feladatrendszere: A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó
ismeretek (fogalmak, szabályok stb.)
Az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
A tanulók szabálytudatának, csoportkohéziójának, koncentrációs és kommunikációs
képességeinek játékos fejlesztése, a játék és az alkotás, a szabadság és a szabály fogalmának
megértése, elfogadása, az alkotói szabadság és a szabálytartás konfliktusának oldása 3 x 45
perces foglalkozás keretében
Az óra didaktikai feladatai: A szabálytudat erősítése, „virtuális szerződés” kötése
Tantárgyi kapcsolatok: A teljes képzési folyamat és tantárgyi struktúra (alapfokú
művészetoktatás és közoktatás), kiemelten a magyar nyelv és irodalom
Felhasznált források:


Gabnai Katalin 1993. Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek.
Marczibányi Téri Művelődési Központ.



Fort Krisztina – Kaposi József – Nyári Arnold – Perényi Balázs – Uray Péter 2002.
Dráma és tánc az 5–6. osztály számára. Apáczai Kiadó. Celldömölk.

Dátum: 2014. március
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Időkeret
15’

A tanulók
tevékenysége

A pedagógus
tevékenysége

Célok és
feladatok

Körben
állás, A
foglalkozás Bemelegítés,
közös
címének, céljának ráhangolás;
játéktevékenység ismertetése.
koncentrációfejlesz
Légzésgyakorlat
A tanár a
tés, az ismerkedés
(„levegő”)
játékvezető
elmélyítése;
Bemelegítő játék szerepében:
memóriafejlesztés;
a „szertartás”
aprómozgással
fantáziafejlesztés;
tetőtől
talpig, irányítása,
hosszú
távú
majd
önállóan a szabályok
ismertetése
célmeghatározás;
visszafelé

Régi,
kisgyermekkori
csoportjátékok
felidézése
és
eljátszása:
Körben áll egy
kislányka,
Elvesztettem
zsebkendőmet,

Módszerek9
Koncentrációs
gyakorlat,
légzésgyakorlat,
névmemóriajáték,
szertartásjáték

Tanulói
munkaformák10
Együttműködés
csoportos
gyakorlatokban:
légzésgyakorlat,
bemelegítő
mozgássor,
memóriajáték

Eszközök11

A
játékok
felidézésének
kezdeményezése,
szelektálás,
a
játékok irányítása a
játékvezetői
szerepkör olykori
átadásával

Megjegyzések

–

a belső „szertartáselemek”
kiépítésének
elkezdése.

Névmemóriajáték 2. szint
(„Költői nevem” –
alliteráló
névmemorizálás)
30’

Alapfokú művészetoktatás

A
játék,
a Csoportos
Egész
csoportos 1 papír
játékszabály
gyermekjátékok a tevékenység, közös zsebkendő
fogalmának
szabályok
játék
tisztázása és
felidézésével,
elfogadása
egyéni
(pl. Aki bújt, bújt, kezdeményezés
aki nem…
és szerepbe lépés

A 15 fős
csoport
már
ismeri egymást,
a
beiratkozáskor
szervezett első
családi pikniken
már játszottak
drámajátékokat
felsős diákok
vezetésével.

A
foglalkozás
tere:
padok
nélküli
tanterem, üres
tér

Ipi-apacs…
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Bújócska,
Fogócska

Macska macskát
nem eszik…).

15’

A játékszabályok A
szabályok
megismerése,
ismertetése,
elfogadása, a játék játékvezetés
játszása
versenyben:
zsebkendőrabló

Új játék tanulása, Közös
összetett szabályok többször
alkalmazása
ismételve
versenyhelyzetben.

6’

Vershallgatás
körben ülve

Kosztolányi
Passzív
Dezső: A játék c. befogadás,
versének
megismerés
befogadása.

9’

A
szabályok A
szabályok
megismerése, új ismertetése,
játék
játszása: játékvezetés.
gubancoldó

30’

Vershallgatás és Tanári felolvasás, a Kosztolányi
szövegértelmezés szövegértelmezés
Dezső:
Akarsz-e
körben ülve
irányítása
játszani?
c.
versének
A
célban
befogadása.
megjelölt

Tanári felolvasás

Új játék tanulása; a Közös
játék közben a többször
szimbolikus
ismételve
tartalom
megbeszélése.

játék Egész
csoportos 15
papír
tevékenység
zsebkendő

A
tanulók
öltözete: laza
tréningöltözet

Frontális munka, A
vers
nézői-hallgatói
szövege
szerep
játék Egész
csoportos –
tevékenység

Passzív
befogadás

Frontális munka, A
vers
nézői-hallgatói
szövege
egész
Aktív értelmezés, szerep;
megbeszélés, vita csoportos
tevékenység: fórum

A dráma és színjáték területén gyakrabban használt nevelési-oktatási módszerek, tanítási eljárások: játék, gyakorlat, előadás/bemutatás (tanulói, tanári), komplex tanítási
dráma, szakértői dráma, dramatizálás, improvizáció, produkciókészítés, feladatra kötött csoportszerződés (tanulási szerződés), megfigyelés, magyarázat, elbeszélés (tanulói,
pedagógusi), megbeszélés, elemzés, vita, munkáltatás (tárgyjáték, tárgyhasználat), projektmódszer (pl. közös témafeldolgozás, színpadra állítás) stb.
10
A dráma és színjáték területén gyakrabban használt tanulói munkaformák: egyéni munka, páros, kis csoportos, egész csoportos tevékenység, frontális munka (pl. nézői szerep).
11
Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy.
9
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fogalmak
megtöltése
tartalommal
közösen

A játék és az
alkotás,
a
szabadság és a
szabály
fogalmának
értelmezése.

15’

A
„virtuális Moderátor
szerződés”
kérdésköreinek
megvitatása
kooperatív
munkában

A „virtuális
szerződés”
megkötése – a
közös célok és
szabályok
elfogadása.

Kooperatív
Kiscsoportos
munka;
fórum tevékenység;
szóvivőkkel,
szóvivők, szavazás
döntéshozás

12’

Parkettán
való Tanári irányítás
ellazulás fekve, az
érzetek
közös
megbeszélése
ülve

Zenés ellazulás.

Ellazulás fekve, Relaxáció
egész CD-lejátszó,
közös
csoportban; fórum relaxációs
élményfeldolgozene
zás

3’

Figyelem,
feladat
memorizálása

Az érzetek
összefoglalása.

a A házi feladat A következő
ismertetése:
egy foglalkozás
jellemző
tárgy előkészítése.
hozása (titok!)

Tanári közlés

Figyelem

–

–

Tanári
közlés,
feladatismertetés
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A melléklet lehetséges tartalma:
 a kiosztandó feladatok leírása (feladatkártya);
 egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. sablonok, szókártyák, szerepkártyák, helyszínkártyák, hangulatkártyák stb.);
 nem saját feladatok, gyakorlatok, játékok pontos forrásának feltüntetése;
 az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével;
 az órán használt eszközök, tárgyak, hangszerek fotója;
 a kivetítendő diák képe;
 hangfelvétel, mozgóképanyag forrásának pontos megjelölése;
 produkciós foglalkozás (próba, előadás) esetén plakát, szórólap, szövegkönyv, előadás-felvétel, kritika stb.
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I.12. Reflexió minta a fenti foglalkozáshoz – „Akarsz-e játszani?”
Az 1–3. foglalkozáshoz
„Akarsz-e játszani?”
A csoporttal nem először találkoztam, de ezek voltak az első „órák”, illetve az első közös
játékos foglalkozás, amelyen annak kellett eldőlnie, hajlandók-e velem együtt játszani az iskolai
tanórákról érkező fáradt, nagykamasz fiatalon. A foglalkozás felépítése a rendezett
„óraszerűség” és a rendezetlen, tehát nem a megszokott tanítási óra szerkezetét formáló
„játékszerűség” között lavírozott. Oldani és kötni kívántam egyszerre, szabadságélményt
közvetítettem, miközben szabálykövetést vártam el a játékokon keresztül. Arra kívántam
ráébreszteni a tanulókat, hogy nem is olyan régen, kisgyermekkorban milyen jól ment még ez.
Viszonylag gyorsan „vették a lapot”, elfogadták az óra szabálytalan szabályosságát, a közös
játékok önfeledten zajlottak, csak olykor kellett figyelmeztetnem egyiket-másikat a szabályok
betartására. Boldogan játszották óvódáskori játékaikat, és az újak sem okoztak semmi gondot.
A legzajosabb sikert a zsebkendőrabló című játék hozta. A gubancoldót táncos komolysággal,
szinte koreografált műként oldották meg. Az elhangzott két Kosztolányi-vers közben feszült
figyelem volt tapasztalható, de a közös feldolgozásban a csoport egy részét csak tanári
nógatással lehetett aktivizálni. Ez először vetette fel a később egyértelműen jelentkező
hiányosságot, a verbális kommunikáció viszonylag alacsony szintjét. A játék és az alkotás, a
szabadság és a szabályok fogalmának tisztázása ettől függetlenül korrekt módon sikerült.
A foglalkozás végcélja, az ún. „virtuális szerződés” megkötése tökéletesen megvalósult, a
szerződés pontjait a tanulók fogalmazták meg, amelyek közül álljon itt egy példaként: „A «Nem
tudom.» tiltott mondat, tabu, nem is létezik, semmilyen rokon értelmű kifejezésként vagy
körülírásban sem használható.”.
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I.13. Foglalkozáslátogatási napló minta
A látogatott pedagógus neve az anonimitásra tekintettel (pl.: monogram, funkció): XY
gyakornok:
A foglalkozáslátogatás helye:
Művészeti ág, tanszak: színművészet, színjáték
Tantárgy: dráma és színjáték
A foglalkozás témája: Félelem, szabályok, amelyek védenek. Együttműködés – összefogás.
Az osztály: előképző 1.
Az óralátogató neve (a portfóliót összeállító pedagógus):
Dátum: ………………………………..
Idő

Az óra menete

Megjegyzések

1’

Egymás köszöntése, kézfogás körbeadása Fiúk és lányok vegyesen. Összeszokott kis
csukott szemmel.
csapat, bizalommal teli. (Kukucskálás, apró
feszültség, izgalom érződik, de nem „ügy”).

2’

Fekete-fehér,
igen-nem:
szövegátadás Koncentráció- és
figyelemfejlesztés.
szemkontaktussal,
helycserével.
Inkább Jókedvűek, a gyermekek érzelmi állapota
ritmusgyakorlat mozgással, mint az eredeti azonos szintre került. Vidám pillanatok.
játék.

5’

Stop-szoborjáték
zenére:
kimerevített Fókuszálás: érzelmek,
kifejezőerő,
pillanatok az egerek életéből (éjszakai szimbólumteremtés. Biztató tanári attitűd.
hancúrozás, élelemkeresés, sajtevés, ébredés
az egérlyukban, hirtelen belép valaki a szobába
és felgyújtja a villanyt, egériskola, az egerek
hangja).
Belsőhang-technika – kihangosított gondolat.
Mit mond a szobor? Mitől fél?

A gyermekek őszinték, gátlások nélküliek.
Fókuszálás egyre mélyebbre ásva.
Rengeteg dolog van a fejükben.
„Birkaszellem”. Egymást utánozzák,
korosztályra jellemző.

30’

Egérkék.

Szereppel való azonosulás egy pillanat alatt
Tanári narráció: a házban 2 egércsalád (fekete (az előző órák folytatása). Szerepbe lépés.
és fehér) él, akik ősi ellenségek. Szerephúzás
fekete-fehér cédulával.
„Ház” párnákból, kör alak.
Szimbólumteremtés: védelem, biztonság,
megtart, határol, védettség, bizalom.
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Építsünk egérlyukat! – „ház” építése padokból,
székekből, párnákból.
Szerep mélyítése, egyénítése. Családon
belüli viszonyrendszer, hierarchia.

Hétköznapi feladat. Szimbólumteremtés: a
Családi fotó: egy-egy állókép, amelyből párnák sajtok és tálak egyszerre.
kiderül a családtagok egymáshoz fűződő
viszonya.
Az „új ellenség” (az előző foglalkozás témája
volt).

Nagy
csoportos
improvizáció,
helyzetteremtés: Mit és hogyan esznek?
A
meglévő
tapasztalat
reflektálás
az
előző
Lényegkiemelés-lényeglátás.

aktivizálása,
játékokra.

Tanári narráció: Eddig a másik család ellen Csoportosulnak – szorosabb kiscsoportok
fogtak össze. Most megjelent a macska – közös alakulnak.
ellenség – össze kell fognia, szövetséget kell Összebújnak, „együtt félnek”.
kötnie a két családnak.

Egész csoportos egyeztetés szerepben:

A „felnőtt egerek” azonnali tisztelete,
Szabályok alkotása közösen. Szabad-nem elfogadása. A tanár szerep sztereotípia:
szabad-tilos. Legfontosabb a biztonság. Miért szigorú, fenyegető mozdulat, tekintet – diák
fontos a szabályok betartása? Kiket védenek? „fél”, sokféleképpen meg akar felelni. A
Benn az egérlyukban is lehet félni? Őröket tanteremformát azonnal felveszik.
választanak.
Fiúk aktívabbak.

Felszabadító drámatanári
Tablók - kitartott pillanat: Milyen az élet az mindent összegyűjtenek.
egérlyukban? Mit tanítanak az iskolában?
(Iskola-tanár-diák.)
Szerepek szerinti reagálás.

Egész csoportos egyeztetés szerepben:

kérdés.

Sok

Veszélyben van, de érte menni is veszélyes.
Stratégiák
felvetése.
Tudnak/akarnak
segítséget kérni! A fiúk azonnal a keresésére
akarnak indulni. A tanár szerepből késlelteti
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Miért nem szabad kimenni? Mi vár ránk ott az akciót: „Ezt alaposan végig kell gondolni
kinn?
és ki kell dolgozni.”
Milyen veszélyek leselkednek? Mi történne,
ha…
Aggodalom, szemrehányás, számonkérés –
teljes szerepazonosulás.
Tanár szerepben (hírhozó öreg egér): Egy
kisegér megszökött, kiment a házba, a világba
(a védett egérlyukból).

Egész csoportos improvizáció: Vajon miért
ment el? Mit csináljunk? Kihez lehet fordulni,
kitől kérjünk segítséget?

Mit mondanál neki, amikor visszajön?
5’

Levezető játék. Visszaállós kidobó.
(A gyermekek választották.)

2’

Levezető záró játék: Bújj a két tenyered mögé,
vedd fel azt az érzés-álarcot, amelyet a mostani
délutánról magaddal viszel! Hogyan érezted
magad? Milyen érzésekkel mész el?

Puha labdával! Védett helyzet → nem kell
„félni” tőle. Kicsi a tér. Lelkesek, ügyesek, a
lányok nem ugranak el. Tanár: „tyúkanyó” –
begyűjti a kidobott gyermekeket.
Reflexiók: mosolyognak, nyelvet öltenek,
kedvesek, őszinték.
A tanár ígérete: kutató expedíció. A
következő alkalommal az egérke keresésére
indulnak.
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I.14. Reflexió a foglalkozáslátogatási naplóhoz minta
A látogatott pedagógus megjelölése az anonimitásra tekintettel (pl.: monogram, funkció): XY
gyakornok
Az óralátogatás helye:
Művészeti ág, tanszak: színművészet, színjáték tanszak
Tantárgy: dráma és színjáték
Az óra témája: félelem, szabályok, amelyek védenek. Együttműködés – összefogás.
Az osztály: előképző 1.
Az óralátogató neve (a portfóliót összeállító pedagógus):

Dátum:

Az óralátogatás célja
A foglalkozást az alapfokú művészeti iskola dráma és tánc tanszakának munkaközösségvezetőjeként néztem meg. Az óralátogatás célja féléves szakmai (követelmény- és tananyagelőírás, haladási ütem) ellenőrzés volt, amelyben három szempontot tartottam szem előtt: a
közösséggé formálódást, az együttműködést és a szakmai munkát. Mivel újonnan induló,
előképző első évfolyamos csoportról van szó, arra voltam kíváncsi, hol tart a közösséggé
alakulás folyamata, fél év alatt mennyire sikerült a csoportnak összeszokni, közös
tevékenységre alkalmas közösségé kovácsolódni. Ezzel összefüggésben érdekelt, hogy a
gyermekek milyen hosszú ideig képesek koncentrált munkára, és milyen szintjén állnak az
együttműködésnek. Tanszakvezetőként feladatom volt továbbá annak ellenőrzése, hogy az
előírt követelményeknek és a pedagógiai programnak megfelelően halad-e a csoport. A
foglalkozás a szülők és a kollégák számára is látogatható, nyílt óra volt.

A csoport és a tanár
Bár még csak fél éve dolgoznak együtt, összeszokott kis csapat. A légkör bizalommal teli. A
fiúk és a lányok aránya viszonylag kiegyensúlyozott. A fiúk élénkebbek, mozgékonyabbak. A
foglalkozás elején kukucskálás, apró feszültség, izgalom érződik, de nem jelent problémát. A
közös köszönés, a „szertartás” összerázta a csapatot. A foglalkozásvezetőt elfogadó, biztató
tanári attitűd jellemzi. Először kívülről, majd – a szerepbe lépés után – belülről irányítja a
játékot. Szerepét a játszók azonnal elfogadják. A probléma behozatala után a tanári kérdések
felszabadítóan hatnak (felszabadító dráma). A gyermekek sok mindent összegyűjtenek.

A foglalkozás előzménye és a továbblépés
Korábban a gyermekek két egércsalád szerepében az ellenségesség okait és a kiegyezés,
megbékélés lehetőségeit vizsgálták. Így született meg a közös ellenség, a macska gondolata,
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ami ellen össze kell fogni. A látott foglalkozáson a gyermekek, az előző óra kontextusát
felhasználva, a védett egérlyukról (gyermeki világ) és az ismeretlen külvilágról gyűjtenek
tapasztalatot. A továbblépés lehetőségét, a következő foglalkozás témáját a drámatanár a
foglalkozás végén felvázolja: a szökés lehetséges okait tárják fel, majd az elszökött egérke
keresésére indulnak.

A foglalkozás menete
Bevezető figyelemfejlesztő, koncentrációs gyakorlat (fekete-fehér, igen-nem), amelyet az
eredetitől eltérően bemelegítő mozgás- és ritmusgyakorlatként játszanak. A gyermekek
jókedvűek, érzelmi állapotuk most került azonos szintre.
Mímes szoborjáték gondolatkövetés-technikával, amelynek fókuszában az érzelmek kifejezése,
a kifejezőerő, a szimbólumteremtés áll. A gyermekek őszinték, gátlások nélkül, a feladatra
fókuszálva játszanak. Két megfigyelés: egyrészt rengeteg dolog van a fejükben, másrészt
egymást utánozzák, ami jellemző a korosztályra. A gyakorlatot biztató tanári attitűd kíséri. A
játék előkészíti és bevezeti a foglalkozás központi témáját (az egerek élete).
Komplex játék:
 Kontextusépítés: történetmesélés, térépítés. A gyermekek a helyzet felvázolás után
azonnal benne vannak a játékban Az egérlyuk „megépítése” egyben a védelem, a
védettség, a bizalom szimbóluma is, amely biztonságot ad, megtart, határol.
 Szerepbe lépés, szerepmélyítés: szabályok alkotása, családi tablók, helyzetteremtés,
jelenetek az egerek életéből. A szereppel való azonosulás egy pillanat alatt
megtörténik, a játszók végig szerepben maradnak és szerepüknek, karakterüknek
megfelelően vesznek részt a játékban. A játék folyamán spontán kiscsoportok
alakulnak.
 A probléma és megoldása: okok keresése, megoldási javaslatok.
 Reflexió: a visszatérő – „tékozló fiú” – fogadtatása. A gyermekek teljes szerep- és
érzelmi azonosulása (aggodalom, szemrehányás, számonkérés).
Levezető labdajáték, amelyet puha labdával játszanak, ezért a gyermekek védett helyzetben
vannak, nem félnek a labdától. A fiúk lelkesebbek, a lányok kevésbé aktívak, nem ugranak el.
A kidobósnál a tanár a durvaságot leállítja. Figyelmezteti a gyermekeket a szabályok
betartására, amit el is fogadnak. („Haragból, indulatból ne dobjunk labdát a másikhoz, még
akkor se, ha puha.”)
A foglalkozás lezárása: visszajelzés, reflexió egy gesztussal. A résztvevők felszabadultak,
kedvesek, őszinték, mosolyognak, nyelvet öltenek stb.

A tapasztalatok összegzése, továbblépés
A drámapedagógus közösségépítő tevékenysége a félév folyamán sikeresnek bizonyult. A
csoport összeszokott, a korosztálynak megfelelő szintű együttműködésre és drámamunkára
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alkalmas közösséggé formálódott. A foglalkozás folyamán megfigyelhető közösségépítő
eszközök és módszerek – közös szertartás, közösségépítő, együttműködést fejlesztő
gyakorlatok és feladatok, közösen elfogadott szabályok, irányított és spontán együttműködést
ösztönző munkaformák – hatékonyak. Problémát jelent, hogy a gyermekek koncentrációs
képessége különböző szintű, különböző ütemben és tempóban fáradnak el és kapcsolnak ki,
valamint két hiperaktív gyermek türelme hamar elfogy a nyugalmat és türelmet igénylő
egyeztető megbeszéléseknél. A probléma kezelésére a tanár egyféle módszert használ, a játékon
kívül kerülő gyermekeket külön feladatokkal, érdekes megbízásokkal vonja vissza játékba. A
módszer eléri a célját, hátránya azonban, hogy egysíkúvá válik, és mindig ugyanazokat juttatja
szerephez és lehetőséghez. Az egyik gyermek meg is fogalmazza az óra végi visszajelzésben:
„Én is szerettem volna őr lenni!” (Felhívni a figyelmet a feszültségteremtés, a szerepben tartás,
a motiválás különböző módszereire és a szakirodalomra.)
Az együttműködésben a csoport magasabb szintet mutat, mint az a korosztályától elvárható. Ez
egyrészt a közösségépítő tevékenység sikerességének, másrészt a tanár személyiségének és az
érdekes, az érdeklődést és feszültséget fenntartani képes játéknak köszönhető. A gyermekeknek
a korosztálytól elvárható egyéni és irányított nagycsoportos munkaformától sikerült elmozdulni
a kiscsoportos és páros munka felé. Kiváló eredmény, hogy a játék folyamán spontán
kiscsoportok alakulnak, amelyek munkáját a tanár a szerepből irányítja és támogatja.
A foglalkozás alatt folyamatos probléma az időgazdálkodás. A tanár a feladatokhoz nem
határoz meg időkorlátot, illetve nem tartatja be következetesen (egymondatos szabály). Az
egyeztetéseknél odaforduló, elfogadó attitűdjének megfelelően mindenkit meghallgat, senkibe
sem fojtja bele szót. (Felhívni a figyelmét tömörítő, feszültségteremtő, rövidítő módszerekre és
eljárásokra.)
A csoport a szakmai munkában megfelelő ütemben halad, az előképző első évfolyamra
meghatározott követelményeit (képesség, ismeret) és tananyagát (pl. bemelegítő mozgásos
játék, utánzó játék, csoportos improvizáció, komplex dráma) teljesítették.
A foglalkozás elérte célját: a gyermekek koruknak megfelelően vettek részt a játékban,
állították fel a közös, biztonságot jelentő élet szabályait, és vizsgálták a külvilág veszélyeit.
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I.15. Szempontok a reflexió megírásához
(A szempontsor felhasználása nem kötelező, csak gondolatébresztő jellegű.)
A reflexió a portfólió adott dokumentumában bemutatott pedagógiai tevékenység
szisztematikus végiggondolását, elemzését jelenti. A reflexió világítja meg az olvasó számára
az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját, azt, hogy mit miért tesz, és abból milyen
következtetéseket von le. Emellett a szisztematikus reflexió lehetővé teszi a készítő számára
saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát is, tehát szakmai fejlődését is szolgálja. A
reflexiókat érdemes a dokumentumok készítésével párhuzamosan, illetve a
megtartott/látogatott foglalkozás után legalább rövid, emlékeztető megjegyzések formájában
feljegyezni, mert a benyomások megőrzése és elemzése fontos eleme a reflexiónak.

A reflexió alapvetően három részre tagolódik:
1. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént,
csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért
választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti
reflexió.)
3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak
cselekedeteink az érdekelt felekre, leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve, és mit
kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.)
Például:
1. Leírás: a pedagógiai helyzet leírása, pl. óraterv/foglalkozásterv, milyen csoportnak,
milyen anyagrészből, milyen célokkal.
2. Elemzés/érvelés: a dokumentum interpretálása, például az
óratervhez/foglalkozástervhez kapcsolódó döntések magyarázata, alátámasztása.
3. Önértékelés: az óra megtartása után a tervezés sikerességének, az óra
eredményességének értékelése, a tanulságok levonása.
Szempontok a reflexió megírásához
 A reflexió a gyakorlatból, a bemutatott pedagógiai tevékenységből indul ki.
 Hogyan és miért adaptálta a drámatanár a tananyagot, az ismert játékokat és
gyakorlatokat a csoport szükségleteihez?
 Fontos szempont a pedagógiai folyamat egészének, az adott pedagógia szituáció,
folyamat előzményeinek és következményeinek bemutatása.
 Az adott tevékenység elemzése, a sikerek és kudarcok elemzése, az okok feltárása.
A fejlesztési, a továbblépési irányok, lehetőségek (a fejlesztendő területek, a
feldolgozásra érdemes témák) meghatározása hosszú távra és a következő
foglalkozásra.
 Pedagógiai, fegyelmezési szituációk elemzése, a megoldások indoklása.
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 Annak bemutatása, hogy mit csinálna másképp következő alakalommal.
 A cél és a megvalósulás (fókusz/eredmény) összevetése, a tanulságok elemzése,
értékelése. Elérte-e a foglalkozás a célját?
 Mely kompetencia/kompetenciák
dokumentum, miért?

alátámasztására

alkalmas

a

benyújtott

Az általános Útmutatóban a hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra két példa is található. Az
alapfokú művészetoktatás színművészet ágának speciális útmutatójában két foglalkozás, egy
óralátogatás és egy szabadon választott dokumentum (tanórán kívüli foglalkozás) reflexióját
mutatjuk be.

I.16. Esetleírás minta
Az eset leírása
A színjáték tanszakos, előképző elsős, 6 éves kisfiú az átlagnál magasabb, testesebb, a
többiekhez képest nagy testi fölénnyel rendelkezik. A játékokat, feladatokat lelkesen fogadta,
de hamar elvesztette az érdeklődését, elfáradt és mással kezdett foglalkozni. Nehezen viselte,
ha a figyelem nem rá irányult. Ilyenkor izgett-mozgott, piszkálta a többieket, akik rögtön
reagáltak, és már indult is a földön hempergős veszekedés-verekedés. Ez megakasztotta a
foglalkozás menetét, mert a helyzetet kezelni kellett, amivel a fiú elérte célját, a csoport és a
tanár máris rá figyelt. Három társa folyamatosan hergelte, piszkálta is a kisfiút, aki erre azonnal
támadással reagált. A foglalkozás alatt 3-4 alkalommal kellett a verekedőket szétválasztani, a
többieket lenyugtatni és a játék folyamatát újraindítani. Meglepő volt számomra, hogy egy 6
éves gyermeknek hogy tud eltorzulni az arca a dühtől. A legnagyobb problémát az jelentette,
hogy a kisfiú az őt ért vélt vagy valós legapróbb sérelmet is azonnali agresszív fizikai
támadással torolta meg.
A munkatervben leírt folyamathoz képest a csoport félévkor még mindig csak a 2. hónap
anyagánál tartott, nem nagyon lehetett túllépni a csoportépítésre és a csoportkohézió
kialakítására irányuló célkitűzés megvalósításán. Páros munkára még félévkor sem voltak
alkalmasak, a játékok és gyakorlatok szintjén nem tudtak túljutni. Igazi, érvényes
drámamunkába pedig így nem lehetett belekezdeni.
A gyakorlatok és beszélgetések folyamán kiderült, hogy az összeugrásoknak nincs konfliktus
jellegű gyökere. Nem volt megfigyelhető klikkesedés és hatalmi harc. A gyermekek mindig
másokkal keveredtek vitába, veszekedésbe.
Konfliktus a tanár és a gyermek között
Visszatérő konfliktus volt a kisfiú és köztem, mivel nem bírta elviselni, ha nem ő szerepelt
először, nem elsőnek választottam egy játékban. Az egyik ilyen alkalommal elkezdett üvölteni,
hogy megígértem, hogy ő kezdhet, és minden tanár hazudik. Nagyon halk és suttogó szóval,
ölelő-elfogadó attitűddel lecsillapítottam, miközben a többi gyermek döbbenten nézett. Ezúttal
még sikerült megbeszélnünk, hogy nem kérhet számon rajtam olyasmit, amit nem ígértem meg.
Azt is belátta, hogy a többieknek is joguk van elsőnek lenni. Ugyanez a szituáció néhány
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foglalkozással később megismétlődött. Ekkor a gyermek üvöltve kirohant a teremből, és ránk
vágta az ajtót. Azonnal utánamentem és visszavittem a terembe. Ekkor teljesen kifordult
magából. Befordult az ajtónak és megállás nélkül üvöltött. Magánkívül volt, alig volt képes
kijönni ebből az állapotból.
A konfliktus megoldásának folyamata
A helyzet kezelésére a gyermek folyamatosan valamilyen kiemelt, apró feladatot kapott. Ezt a
„kivételezést” azonban a többiek hosszú távon, joggal, egyre jobban nehezményezték. Az első
félév foglalkozásainak nagy része azzal telt, hogy két gyermek közti hangos, verekedésig fajuló
vitában a mediátor szerepébe léptem. A konfliktuson kívül maradva, távolságot tartva, a segítőközvetítő szerepét vettem fel. Mindkét felet meghallgattam, segítve őket a probléma és az
emiatt érzett indulatok, érzelmek megfogalmazásában és kimondásában. A helyzet tisztázása
után a cél valamilyen megegyezés, kompromisszum létrehozása és az indulatok levezetése volt.
Ez a folyamat általában célravezető volt, de időigényes. A gyermekek a feszültségoldó
játékokat élvezték, de mivel egy foglalkozáson 2-3 alkalommal is sor került erre, a csoport
kezdte unni.
Minden órára úgy készültem, hogy valami újdonságot vigyek, ami a meglepetés miatt felkelti
az érdeklődésüket, fenntartja a feszültséget. Ez egészen addig sikerült is, amíg az első
összeugrás meg nem történt. A folyamat megszakadt, és a varázslat elszállt. Megpróbálkoztam
a hagyományos matricaosztogatós motiválással, ami az első pár alkalommal működött, aztán
megszokták, illetve miután nem osztályozzuk a magatartást, rájöttek, hogy nincs igazán súlya.
Megpróbálkoztam az értő figyelem (Thomas Gordon) módszerét használni, érzelmeit és
magyarázatát visszajelezni, hátha kiderül, mi okozza a kisfiú belső feszültségét. Csak az derült
ki, hogy bántják és provokálják. Biztosítottam a gyermeket figyelmemről, és közöltem vele
érzelmeimet és igényemet. Az világossá vált, hogy a konfliktusok folyamatosak és az
osztályban is jelen vannak. A gyermeknek az adott helyzetben sokszor igaza volt. A többiek
piszkálták, froclizták, mert ugrott rá. De a reakció intenzitása és módja, a verekedés nem volt
adekvát. A módszer egy ideig hatott, a gyermek elfogadta érveimet, de a hatás csak 10-15 percig
tartott. Mivel a módszer nem vezetett megoldásra és nagyon időigényes, pár alaklom után
felhagytam vele.
Segítség kérése szakembertől
A kisfiú „bekattanása” után megijedtem, hogy hagytam ideáig fajulni a dolgot, és hogy ennek
a konfliktusnak a kezelésére talán mégsem vagyok felkészülve. Azt gondoltam, hogy a
helyzetet a drámapedagógia eszközeivel nem biztos, hogy tudom kezelni. Ekkor kérdeztem meg
egy szakember véleményét. Az iskola fejlesztőpedagógusa megkeresésemre azt válaszolta,
hogy hozzá nem jár a gyermek. Ha azt szeretném, hogy beszélgessen vele, a szülők
hozzájárulására van szükség. Felvettem tehát a kapcsolatot a szülőkkel.
Segítség kérése a tanítótól
A beszélgetés folyamán kiderült, hogy a probléma nem egyedül az enyém, a tanító az
osztályban ugyanúgy küzd a jelenséggel, csak a megoldáshoz több eszköz van a kezében: több
47
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott
negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alapfokú művészetoktatás

időt tölt a gyermekkel, és a szülőkkel is közvetlenebb a kapcsolata. A tanító azt remélte, hogy
a drámaóra, a kommunikációs és személyiségfejlesztő gyakorlatok segítenek megoldani a
helyzetet. Ezért beszélte rá a szülőket, hogy írassák be a gyermeket. A drámapedagógia valóban
tudja segíteni a tanító munkáját, a csoportépítést és a személyiségfejlődést. Ebben a konkrét
esetben azonban az órákon a folyamatos konfliktuskezelés miatt nem jutottam el odáig, hogy
ezekkel a kérdésekkel foglalkozzak. A drámamunka meglehetősen zajos és kötetlen forma.
Nincs hagyományos számonkérés és teljesítménykényszer. Ha a csoport jól csinálja, igazán
benne van a játékban és megéli azt, akkor a résztvevők lelkesek, hangosak és együttműködők.
Szülői értekezlet összehívása
A szülői értekezleten kiderült, hogy a szülők ezekkel a problémákkal otthon is küzdenek, és az
iskolától, illetve a drámaórától vártak segítséget, megoldást. A szülők elégedetlenek voltak.
Úgy vélték, hogy a magatartási problémák, a gyermekek közti összekapások miatt a tanórán
sem lehet haladni, és le vannak maradva a tananyagban. A verekedős kisfiút meg is nevezték
mint a konfliktusok legfőbb forrását. Tehát elindult a bűnbakképzés. A megbeszélésen a
tájékozatlanságból adódó feszültséget fel lehetett oldani. Meghívtam a szülőket egy
foglalkozásra, hogy nézzék meg azt. (Senki nem élt a lehetőséggel.) Meséltem arról, hogy mi
is a drámamunka lényege, és ismertettem azt a módszert, ahogy a verekedéseket megpróbálom
kezelni az órán.
Beszélgetés a szülővel
Többször kértem írásban a szülőt, hogy keressen meg, de csak a harmadik kérésemnek tett
eleget. Miután leült, azonnal felém fordult és meglehetősen agresszívan azt kérdezte: „Jó, hová
vigyem a gyereket?” Végül sikerült beszélgetéssé tenni a találkozást. Ennek során persze sok
minden kiderült. Megállapítottuk, hogy a gyermek erős testalkatával kilóg a többiek közül, ami
feszélyezi, és csúfolják érte a többiek, ám ezzel a testi fölénnyel vissza is él. Közösen
megpróbáltuk feltárni a gyermek agresszív magatartásának okait. Kiderült, hogy a gyermeknek
nincs testvére, így eddig nem kellett alkalmazkodnia, osztoznia a figyelmen és a szereteten. A
szülők a gyermek születése óta fordított műszakban dolgoznak, így csak nagyon ritkán van arra
lehetőség, hogy a család együtt legyen. Az anyuka elmondta, hogy ők kiskora óta arra tanítják
a gyereket, hogy az őt ért sérelmet torolja meg akár tettlegesen is.
Közösen arra az eredményre jutottunk, hogy a gyermek feszültségét valószínűleg a
bizonytalanság okozza. Az iskolakezdés, az új élethelyzet és közösség, valamint az otthoni
szituáció (mindig csak egy szülő van jelen) miatt jelentkezhet szeparációs félelem, a szülő és a
szülői szeretet elvesztésétől való szorongás, fokozott szeretetigény, bizonyításkényszer,
megfelelni vágyás, ami a figyelem folyamatos kikényszerítésében mutatkozik meg.
Konfliktushoz vezet, hogy a csoporton belül vezető szerepet szeretne kivívni, de a többiek nem
fogadják el, amit testi fölénnyel próbál kompenzálni. Ez pedig a gyermek testi adottságával és
a megtorlásra bíztató szülői attitűddel párosulva agresszív magatartáshoz vezet.
A beszélgetés végére a szülő belátta, hogy nem biztos, hogy egy 6 éves kisfiú pontosan meg
tudja ítélni, hogy ki az, aki tényleg bántja. Megegyeztünk abban, hogy mindketten beszélünk a
gyermekkel. Megpróbáljuk megértetni vele, hogy nem lehet minden valós vagy vélt sérelmet
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megtorolni, verekedéssel elintézni. Ha úgy érzi, hogy sérelem érte, jelezze azt a tanárnak, és
megbeszéljük a foglalkozás után. Megállapodtunk, hogy 3 hónap múlva újra beszélünk, és ha
a gyermek agresszivitása nem csökken, felkeresik a nevelési tanácsadó pszichológusát. A
családi körülmények feltárása után a szülő együttműködésével a gyermek viselkedése
valamelyest konszolidálódott. A foglalkozáson a konfliktus nem lett kevesebb, de a gyermeket
meg lehetett nyugtatni, és a felmerülő problémákat többé-kevésbé vagy helyben vagy az óra
után meg lehetett beszélni.
Az esetből leszűrt tanulságok
A drámacsoport munkájáról a szülőket pontosabban kell tájékoztatni. El kell mondani, hogy
mire jó ez a módszer, és mit ne várjanak tőle. Nyílt órákat kell szervezni, ahol a szülő
megtekintheti a drámaórán folyó munkát. Ezt a következő évben megvalósítottuk, és
eredményesnek bizonyult. Javult a szülők tájékozottsága és kötődése a művészeti iskolához.
Előbb kell segítséget kérni a tanártól, kollégától, és előbb kell beszélni a szülővel, ha egy
probléma vagy konfliktus túlnő a csoport és foglalkozás keretein. Nem szabad hagyni, hogy
egy konfliktus meghatározza és akadályozza a csoport munkáját és haladását.
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I.17. Az indikátorok értelmezése a báb- és színművészeti ágban a nyolc pedagóguskompetencia mentén
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Ismeret: Ismeri a dráma- és színjáték elméleti, valamint gyakorlati ismeretanyagát, formáit, iskoláit, eljárásait és módszertanát. Tisztában van a
művészeti terület, a drámapedagógia komplex személyiségfejlesztő hatásával, szerepével a gondolkodásfejlesztésben, a szociális kapcsolatok
kialakításában, a társadalmi szerepek elsajátításában. Ismeri az alapvető szaktudományos, pedagógiai és pszichológiai szakirodalmat, a tanulási
képességeket és készségeket fejlesztő játékokat és gyakorlatokat, az improvizáció fajtáit és technikáit, a dramatizálás folyamatát, a színjátékos
készségek és képességek fejlesztésének módszereit és gyakorlatát, a tanítási dráma eszközrendszerét, a drámamódokat. Tisztában van a beszéd, vers
és próza, a zene, mozgás tantárgyak tanításához szükséges alapvető ismeretekkel. Ismeri a dráma- és színházpedagógia módszertanát, a
foglalkozásszervezési stratégiákat, eljárásokat. Éves munkáját és foglalkozásait az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
és az erre épülő helyi tanterv alapján tervezi.
Képesség: Képes az általános fejlesztési célok, az egyéni szükségletek, a követelmények és az ismeretanyag egységes szemléletére, a dráma és
színjátékos elméleti és gyakorlati ismeretanyag tevékenységközpontú, élményszerű, kreativitást fejlesztő átadására, különböző tudásterületek és a
társművészetek integrációjára. Képes a művészeti ág terminológiáját a tanítványok életkori sajátosságainak és fejlettségi szintjének megfelelően
használni. Képes tanítványait motiválni, bevonódásukat biztosítani, a felismerés, ráismerés élményét biztosítani. A dráma és színjáték eljárásait,
módszertani eszköztárát céljainak megfelelően, tudatosan alkalmazza.
Attitűd : A jó drámatanár fontosnak tartja a tudatos tervezést, a fejlesztési célok és feladatok, a vizsgálni kívánt szituáció, probléma és a kontextus
tudatos meghatározását, az alapos felkészülést, hogy aztán a gyerekek aktuális mentális és fizikai állapotához alkalmazkodva, érdeklődésüket és
motivációjukat figyelembe véve a terveket rugalmasan kezelje, akár az óra egész tartalmát és felépítését megváltoztassa.
Indikátorok

1.1.

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
Pedagógiai
tevékenysége A portfólió dokumentumai bizonyítják, hogy A foglalkozáson beigazolódik, hogy képes a
biztos szaktudományos tudást ismeri és felismeri a művészeti ág, a portfólióban összegzett általános pedagógiaidrámapedagógia
fontosságát,
komplex pszichológiai és szaktudományi ismereteket a
tükröz.
személyiségfejlesztő hatását és eredményeit a gyakorlatba átültetni, A látottakból és a
gondolkodásfejlesztésben, a szociális kapcsolatok megbeszélésből kiderül, hogy a pedagógus ismeri és
kialakításában,
a
társadalmi
szerepek tudatosan alkalmazza a drámajáték alapját képező, a
elsajátításában.
Ismeri
az
alapvető tanulási képességeket és készségeket fejlesztő
szaktudományos, pedagógiai és pszichológiai játékokat és gyakorlatokat, illetve ennek
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Ismeri az intézményében
folyó pedagógiai
munka
tartalmi meghatározására és
szervezésére
vonatkozóan
alkalmazott, a Kormány és az
oktatásért felelős miniszter
által
kiadott
tantervi

Alapfokú művészetoktatás

szakirodalmat. Tisztában van a művészeti terület
elméleti és gyakorlati ismereteivel (drámajáték,
beszéd, mozgás, versmondás, színházelmélet,
színháztörténet, dramaturgia, drámaelmélet,
drámatörténet, improvizáció és terminológia).
Ismeri a szakértői játékot, a tanítási dráma célját
és eszközrendszerét, a különböző drámamódokat
és konvenciókat céljának megfelelően használja.
Tisztában van a művészeti terület hazai formáival
és iskoláival (A-B-C típusú dráma: gyakorlatok,
drámapedagógia, színházi nevelés, beavató
színház, TIE, DIE).
Rendelkezik művészettörténeti, drámatörténeti,
színházelméleti és esztétikai alapismeretekkel,
felkészült drámajátékok és színházi jelenségek,
formák, folyamatok, előadások elemzésére,
összehasonlítására,
következtetések
megfogalmazására, értelmezésére.
Az Önálló alkotói, művészeti tevékenységek
bemutatása,
a
szabadon
választott
dokumentumból, valamint a foglalkozástervekből
kitűnik, hogy az alapfokú művészetoktatás
követelményeinek megfelelően képes a közös
dramatizálásra, irodalmi alkotások, önálló előadás
színpadra állítására.
A portfólió tervezési és egyéb dokumentumai
tükrözik, hogy ismeri és alkalmazza az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi
programját. Ennek és a helyi tantervben
megfogalmazott általános, illetve a báb- és
színművészet ágra vonatkozó követelményeknek
megfelelően tervezi éves munkáját
és

szakirodalmát, gyakorlat- és játékgyűjteményeit.
Tisztában van a beszéd, a vers és próza, a zene, a
mozgás tantárgyak tanításához szükséges alapvető
ismeretekkel, képes adaptív módon kezelni és
felhasználni
a
különböző
tantárgyakhoz,
területekhez kapcsolódó szakirodalmat.
Ismeri az improvizáció fajtáit, az alapvető
improvizációs technikákat és eszközöket, tisztában
van a dramatizálás folyamatával, a színjátékos
készségek és képességek, a színpadi jelenlét
fejlesztésének módszereivel és gyakorlataival.
Rendelkezik művészettörténeti, drámatörténeti,
színházelméleti és esztétikai alapismeretekkel,
felkészült drámajátékos és színházi jelenségek,
formák, folyamatok, előadások elemzésére,
összehasonlítására,
következtetések
megfogalmazására, értelmezésére.

A foglalkozásokon és az óramegbeszélésen
elhangzottak alátámasztják, hogy pedagógiai
munkáját a NAT szellemében, a központi
követelmények és helyi tanterv művészeti ágra
vonatkozó céljait, fejlesztési feladatait és
követelményeit
figyelembe
véve
végzi,
foglalkozásait ezekre tekintettel vezeti.
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1.3.

szabályozó dokumentumokat
és az intézménye pedagógiai
programjának
a
saját
szakterületére
vonatkozó
főbb tartalmait.
Ismeri
és
tudatosan
felhasználja
szakterülete,
tantárgya kapcsolatait más
műveltségterületekkel,
tantárgyakkal.

Alapfokú művészetoktatás

foglalkozásait. A tervezés során figyelembe veszi
az előírt követelményeket és tananyagot.

Képes a különböző tudásterületek és a
társművészetek
közötti
összefüggések,
kapcsolódások,, egymásra hatások felismerésére,
és képes azok integrációjára. Ismeri a
társművészetek (zene-, film-, képző- és
táncművészet, beszéd, mozgás, báb stb.)
kapcsolódási lehetőségeit, a művészeti területek
kölcsönös egymásra hatását, kiegészítő jellegét.
Alapismeretekkel rendelkezik a néphagyomány, a
népszokások, az ünnepkörök és a népi játékok
területén, képes a néprajz szakirodalmából
ismereteit bővíteni, és azt beépíteni az óra
menetébe (népi körjátékok, dramatikus népi
játékok, népzene, népdalok, néptánc motívumok).
Képes a különböző tudásterületek és a
társművészetek
közötti
összefüggések,
kapcsolódások, átfedések, egymásra hatások
felismerésére. A kötelező és szabadon választott
dokumentumok rámutatnak, hogy a pedagógus
épít az otthonról hozott általános műveltségre és
ismeretekre, a más tudásterületről, szaktárgyból
elsajátított
ismertekre,
valamint
a
tömegkommunikációs eszközök által közvetített
információkra.
Ismeri
a
társművészetek
kapcsolódási lehetőségeit, a tanítványok más
művészeti területen szerzett ismereteit és
tapasztalatait integrálja.

A foglalkozásokat összművészeti szemléletmód
jellemzi, képes a társművészetek eszköztárából
meríteni. A célokat, szükségleteket, feladatokat,
tananyagot, a világ diverzitását, sokszínűségét szem
előtt tartó komplexitás a tantárgyi integrációban is
megmutatkozik. A foglalkozásokon a bemelegítést
és a különböző tantárgyakat (beszéd és vers/próza,
zene és ének, mozgás és tánc, színházismeret,
bábjáték, bábkészítés) egységben szemléli, a
céloknak és feladatoknak megfelelően integrálja. A
foglalkozásba beépülnek más művészeti területek,
tudásterületek, szaktárgyak ismereti és módszerei.
(Pl.: sportjátékok, népi játékok, kiszámolók és
mondókák, hangszerhasználat, dalolás, bábkészítés,
maszkkészítés, bábozás, közös installáció készítése,
rajzolás, festés).
A megtartott foglalkozás megmutatja, hogy a
pedagógus épít a gyerekek előzetes tudására és
ismereteire, az otthonról hozott általános
műveltségre, ismeretekre és szokásokra. A tömeg-és
infokommunikációs eszközök információs eszközök
hatását figyelembe veszi, és - egy általánosan
elfogadott értékrend mezsgyéin belül - beépíti a
foglalkozásba.
Ismeri
a
társművészetek
kapcsolódási lehetőségeit, a foglalkozásokba beépíti
a más művészeti területen szerzett ismereteiket,
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1.4.

Ismeri
és
tudatosan
alkalmazza a szakterülete,
tantárgya
sajátosságaihoz
igazodó
megismerési
folyamatokat,
nevelési,
tanítási
módszereket,
eszközöket.

Alapfokú művészetoktatás

A portfólió dokumentumai bizonyítják, hogy a
pedagógus a nevelési célnak és a feladatoknak, a
tanítási helyzetnek, a körülményeknek, a
feldolgozott témának, körüljárt problémának, a
képesség és készség fejlesztésének megfelelő
foglalkozásszervezési stratégiákat, eljárásokat,
módszereket
és módokat (konvenciókat)
alkalmaz. Ismeri a dráma- és színház-pedagógia
módszertanát. Az óratervek példát mutatnak arra,
hogy a drámapedagógus változatos általános
(tanári előadás, magyarázat, elbeszélés, tanulói
kiselőadás, megbeszélés, vita, munkáltatás,
projektmódszer, tanulási szerződés, játék,
kirándulás, otthoni feladat) és szakspecifikus,
drámás módszertani (különböző típusú játék,
gyakorlat, dramatikus tevékenység, szerepjáték,
helyzetgyakorlat,
egyeztetés,
elemző
megbeszélés,
tanulói
demonstráció,
előadáselemzés, stb.) repertoárral rendelkezik.
Céljai eléréséhez változatos módszereket (kreatív
és gyermekközpontú, aktivizáló, stb.) alkalmaz,
melyek közül a tanár szerepben, az egyéni, kis
csoportos,
nagy
csoportos
dramatikus
tevékenység (állókép, némajáték, jelenet,
színielőadás), az elemző megbeszélés különösen
jellemző a dráma és színjáték tanítására. A dráma
és színjáték eljárásait, módszertani eszköztárát
céljainak megfelelően, tudatosan alkalmazza.
A kötelező és szabadon választott dokumentumok
tükrözik, hogy a változatos feladatokhoz és

jártasságokat és készségeket (közös kép alkotása,
bábkészítés, zenei aláfestés, hangszerhasználat stb.)
A foglalkozásokon a pedagógus képes az
ismeretanyag, a központi téma, a kulcskérdés
tevékenységközpontú, élményszerű, kreativitást
fejlesztő átadására, feldolgozására; illetve a
csoporttal közösen a gyakorlatból, a dramatikus
játékból, a feladatokból kiindulva következtetéseket
levonni, szabályosságokat, normákat megállapítani.
A foglalkozásokat a tevékenységközpontúság, a
változatosság, a feladatok, a munkaformák
sokfélesége jellemzi. A pedagógus képes a cselekvő
tanulást életszerű helyzetekben, a diákok hétköznapi
tapasztalataira építve megszervezni. Aktivizáló
módszereket alkalmaz, lehetőséget teremt arra, hogy
a gyerekek közvetlenül tapasztalják meg a
tanultakat, kerüljenek kapcsolatba anyagokkal
(tárgyakkal és társaikkal. Felhasználja a játékot az új
ismeretek elsajátításában, a tudás gyarapításában.
A dráma és színjáték eszköz- és kellékigényes
művészeti terület. Tanításához a pedagógus maga
határozza meg és - tanítványait bevonva - maga
készíti el, készíti össze a szükséges eszközöket,
valamint technikai felszerelést (hangosítás, világítás,
képvetítés stb.).
A foglalkozások során az infokommunikációs
eszközök jelentős szerepet kapnak a teljesítmények
rögzítése és felidézése során, illetve az
archiválásban.
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1.5.

Ismeri
a
szakterülete,
tantárgya
szempontjából
fontos információforrásokat,
azok
pedagógiai
felhasználásának lehetőségeit,
megbízhatóságát,
etikus
alkalmazását.

Alapfokú művészetoktatás

módszerekhez különböző kellékeket, jelmezeket,
tárgyakat, eszközöket használ.
Mivel a művészeti területhez nem áll
rendelkezésre tankönyv, illetve taneszköz, így a
pedagógus egyénileg, céljainak és a feladatoknak
megfelelően állít össze és készít eszközöket,
tárgyakat, kellékeket, feliratokat, sablonokat,
kártyákat,
fotót,
illusztrációt,
fénymásol
szövegeket, illetve használ zenét vagy
mozgóképet.
A drámapedagógiai alapirodalom, játéktárak a
szakma evidenciái, ismeretük elvárt, szituációra
adaptált
használatuk
a
portfólió
dokumentumaiban
megmutatkozik.
A
drámapedagógus képes az alkotó információ- és
könyvtárhasználatra és az infokommunikációs
technológia
használatára,
nemcsak
a
drámamunkához, a foglalkozásokhoz szükséges
anyaggyűjtéshez,
háttér
információ
megszerzéséhez, hanem a foglalkozások
szervezéséhez is. Az online információkat
kritikusan
kezeli,
az
információszerzés
személyiségi és szerzői jogi kritériumaival
tisztában van.
A portfólió bemutatja, hogy képes az
infokommunikációs technológia kritikus és alkotó
használatára. Ismeri az infokommunikációs
eszközök
használatát
és
az
életkori
sajátosságoknak és igényeknek megfelelő
alkalmazási lehetőségüket. Képes az alkotó
információ- és könyvtárhasználatra és az
infokommunikációs technológia használatára az

A drámapedagógiai alapirodalom, játéktárak a
szakma evidenciái, ismeretük és a szituációra
adaptált tanórai, foglalkozásbeli használatuk elvárt.
A képzés gyakorlati helyzeteiben ez az elvárás csak
közvetetten valósulhat meg – pl. olyan
improvizációs gyakorlatban, amely témáját erről a
területről veszi. A drámapedagógia egy – az emberi
kapcsolatokra, az emberi kommunikációra épülő –
gyakorlati képzés. A foglalkozásokon a pedagógus a
céloknak
és
feladatoknak,
az
életkori
sajátosságoknak megfelelően, szükség szerint
használja az infokommunikációs eszközöket a
feladatok szervezéséhez. A tevékenység folyamán magasabb évfolyamokon – a pedagógus felhívja
tanítványai figyelmét az információk kritikus
értelmezésre, és az online információ személyiségi
jogokat érintő kérdéseire.
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1.6.

Alapfokú művészetoktatás

anyaggyűjtés fázisában. Magasabb évfolyamokon
a színházismeret tárgy tanításában a mozgókép
vetítési lehetőségeket használja. Ismeri a
fontosabb színpadtechnikai, szcenikai eszközök
működését, (digitális) világítási, hangtechnikai
eszközök biztonságos használatát.
Ismeri és a dokumentumok elkészítésekor
Fogalomhasználata
pedagógia,
a
szakszerű,
az
adott megfelelően használja a
és
a
művészeti
terület
pedagógiai
helyzethez pszichológia
szakkifejezéseit,
a
dráma
és
színház
igazodó.
terminológiáját.

A pedagógus a foglalkozás vezetésekor, a feladatok
ismertetésekor a gyermekek életkorának, érettségi
szintjének megfelelően, egyértelműen, pontosan és
szabatosan fogalmaz. Képes a közös tevékenység, a
foglalkozás történéseinek elemzésénél a dráma és
színjáték szakkifejezéseit, terminológiáját használni
és a tanítványok életkori sajátosságainak és
fejlettségi szintjének megfelelően alkalmazni. A
foglalkozás során megmutatkozik, hogy a dráma és
színjáték elméleti ismereteit és szakkifejezéseit a
tanítványok gyakorlat közben ismerik meg és
sajátítják el.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
Ismeret: Ismeri a központi követelményrendszert, a pedagógiai program és helyi tanterv fogalmát, tervezési feladatait a tananyag-kiválasztás és rendszerezés szempontjait figyelembe véve ezen dokumentumok alapján végzi. Ismeri a jogszabályban és helyi tantervben előírt művészeti alap- és
záróvizsga követelményeit, feladattípusait, valamint a művészeti területhez kapcsolódó versenyeket, fesztiválokat. Tisztában van a fontosabb
színpadtechnikai eszközök, kellékek, szcenikai, világítási és hangtechnikai eszközök, illetve alapvető infokommunikációs eszközök használatával,
alkalmazási lehetőségükkel a foglalkozásokon és a színpadi munkában.
Képesség: Képes a tanítandó tartalmak meghatározására, tervezésére, felépítésére, szervezésére, megvalósítására, a konkrét célokhoz illeszkedő
tartalom és forma kiválasztására, éves tematikus (tanmeneti) tervezésre, óravázlat készítésére, iskolai szintű tervezési feladatok (helyi tanterv, éves
munkaterv, tanszaki munkaterv, iskolai szintű projekt) ellátására. A művészeti területnek, pedagógiai céljainak és a tanítási tartalomnak megfelelő
folyamat, stratégia, módszer, szervezési forma, eszköz meghatározására és kiválasztására. Képes a tervezés és megvalósulás összevetésére, az
önreflexióra és önkorrekcióra, új célok meghatározására.
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Attitűd: A jó drámatanár fontosnak tartja a tudatos tervezést, a fejlesztési célok és feladatok, a vizsgálni kívánt szituáció, probléma és a kontextus
tudatos meghatározását, az alapos felkészülést, hogy aztán a gyerekek aktuális mentális és fizikai állapotához alkalmazkodva, érdeklődésüket és
motivációjukat figyelembe véve a terveket rugalmasan kezelje, akár az óra egész tartalmát és felépítését megváltoztassa.
Indikátorok
2.1.

Tervei készítése során
figyelembe
veszi
az
intézménye
vonatkozásában
alkalmazott
tantervi,
tartalmi és az intézményi
belső
elvárásokat,
valamint az általa nevelt,
oktatott
egyének
és
csoportok
fejlesztési
céljait.

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
A portfólió dokumentumai rámutatnak, hogy a A drámapedagógus képes a fejlesztési célokat, az
tervezési folyamatot a komplexitás jellemzi, egyéni szükségletet, a követelményeket és az
melynek során rengeteg tényezőt kell figyelembe átadandó ismeretanyagot egységben, komplex
venni és összeegyeztetni (központi előírások, módon szemlélni; a művészeti területhez kapcsolódó
pedagógiai program, csoportos és egyéni fejlesztési elméleti és gyakorlati tudását összehangolni az előírt
célok, a csoport adottságai, életkori sajátosságok, a követelményekkel és tananyaggal. A foglalkozás
művészeti terület sajátosságai, helyi szokások, tervezésekor a drámapedagógus a csoport
hagyományok, a rendelkezésre álló taneszközök és szükségletei alapján határozza meg a fejlesztési
technikai felszerelések). A követelmények nem célokat és választja ki a megfelelő gyakorlatokat,
tárgyi tudás, ismeretanyag elsajátítását követelik feladatokat, témát, kontextust.
meg, hanem képességek, készségek fejlesztését,
bizonyos szint elérését írják elő, s ez az alkalmazás
során
nagymértékű
rugalmasságot,
helyzetfelismerési és alkalmazkodási képességet
követel meg. A portfólió tervezési dokumentumaiból
(tematikus
terv,
foglalkozásterv,
szabadon
választható dokumentumok, projektterv stb.) kitűnik,
hogy ismeri a tananyag kiválasztásának és
rendszerezésének szempontjait elméleti, pedagógiai,
pszichológiai, szakmódszertani nézőpontjait. Ismeri
a központi követelményrendszert és az előírt
tananyagot, valamint a helyi tanterv, pedagógiai
program előírásait, és tervezési feladatait ezek
figyelembe vételével végzi. A tudatos tervezés
(tanterv, pedagógiai program figyelembe vétele)
mellett, a dráma és színjáték tanítása azonban
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rugalmasságot,
folyamatos
fejlődést, adaptációt kíván.
2.2.

Egységes
rendszerbe
illesztve tervezi az adott
pedagógiai
céloknak
megfelelő
stratégiát,
folyamatot, munkaformát,
módszereket, eszközöket.

alkalmazkodást,

A tervezési folyamatot a komplexitás jellemzi,
melynek során rengeteg tényezőt kell figyelembe
venni és összeegyeztetni (központi előírások,
pedagógiai program, csoportos és egyéni fejlesztési
célok, a csoport adottságai, életkori sajátosságok, a
művészeti terület sajátosságai, helyi szokások,
hagyományok, a rendelkezésre álló taneszközök és
technikai felszerelések, környezeti adottságok).
A portfólió dokumentumai igazolják, hogy ismeri a
jogszabályban előírt tervezési dokumentumokat és
helyi szokásokat, amelyek a tervezési feladatokat
meghatározzák (éves munkaterv, tanmenet, egyéni
fejlesztési terv, tehetséggondozási terv, produkciós
terv, óravázlat, beszámoló). Képes a fejlesztési
célokhoz rendelt tananyagtartalmak tudatos
meghatározására, rendszerezésre, lineáris (pl.:
dramatizálás, színpadra állítás, próbafolyamat, egy
téma, fókusz, gondolat feldolgozása dramatikus
eszközökkel több foglalkozáson keresztül, szakértői
játék stb.) és koncentrikus (különböző készségeket és
képességeket fejlesztő gyakorlatok, játékok
visszatérő, egyre magasabb szintű gyakorlása)
felépítésére, a tervek megvalósítására. Az óratervek
rámutatnak, hogy a pedagógus a foglalkozás
fejlesztési célkitűzését, problémafelvetését, fókuszát
szem előtt tartva a foglalkozást logikusan építi fel,
változatos
módszerekkel,
gyakorlatokkal,
drámamódokkal és munkaformákkal tervezi. A
tervezés során tisztában van azzal, hogy a különböző

A foglalkozás igazolja, hogy a drámapedagógus
képes a pedagógiai céloknak, a művészeti területnek
és a tanítási tartalomnak megfelelő folyamat,
stratégia, módszer, szervezési forma, eszköz, kellék,
tér meghatározására és kiválasztására. A gyerekek, a
csoport
szükségleteiből,
képességeiből,
adottságaiból, előzetes tudásukból indul ki, és ennek
megfelelően tervezi a nagyobb tematikus
egységeket: mozgásgyakorlatok, beszédgyakorlatok,
bizalomgyakorlatok, fantáziajátékok, ön– és
társismereti játékok, improvizációs gyakorlatok,
komplex dráma stb. Az adott helyzetnek és a
szükségleteknek megfelelően folyamatosan alakítja
a „tananyagot”, ennek megfelelően tervezi az órákat.
A foglalkozás rámutat, hogy tervezési munkájában
képes figyelembe venni az adott csoport
sajátosságait (a csoport összetételét, korosztályi
sajátosságait, fejlesztési szükségleteit, érdeklődését,
motiváltságát, előzetes tudásukat, képességeiket,
szociális érettségüket, az adott foglalkozás idejére
jellemző fizikai és mentális állapotukat stb.). Képes
a szelektálásra, a konkrét célokhoz illeszkedő
tartalom és forma kiválasztására. A foglalkozáson
látottak bizonyítják, hogy a pedagógus az óra
tervezésekor az előző foglalkozás tanulságait és a
csoport szükségleteit szem előtt tartva határozta meg
a
foglalkozás
célkitűzését,
témáját,
problémafelvetését, fókuszát. A módszereket,
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tanulócsoportok fejlesztése még azonos célok
esetében is különböző oktatási stratégiát igényel.
A szabadon választott dokumentumok lehetőséget
adnak annak bemutatására, hogy szaktudását és
egyéniségét mozgósítva képes az iskolai szintű
tervezési feladatok (helyi tanterv, éves munkaterv,
tanszaki munkaterv, iskolai szintű projektek)
tervezésében felelősségteljesen részt venni.
A portfólió tervezési dokumentumaiban (tematikus
terv, foglalkozástervek) tudatosság érvényesül a
fejlesztési célok és feladatok, a vizsgálni kívánt
szituációk,
problémák,
élethelyzetek
kiválasztásában, a fókusz meghatározásában, a
témák és a kontextus kiválasztásban, tehát a tanagyag
meghatározásában, illetve a céloknak megfelelő
stratégiák, módszerek, munkaformák, drámamódok
és eszközök kiválasztásban egyaránt.
A világot, a foglalkozás anyagát, a feldolgozandó
témát egységben szemléli. Képes a témaválasztásban
az analógiák, párhuzamok, a konkrét és asszociatív
kapcsolódások felismerésére és felismertetésre.
Pedagógiai
fejlesztési A drámapedagógus képes az ismeretanyag, a téma, a
terveiben kiemelt szerepet probléma tevékenység központú, élményszerű,
kap a gyermekek, tanulók kreativitást fejlesztő átadására, feldolgozására. A
tanulási folyamatot oly módon szervezi és irányítja,
tevékenységeinek
hogy a tanulók önálló tapasztalatokhoz jussanak,
fejlesztése.
ezeket önállóan dolgozhassák fel, illetve, hogy az
összefüggéseket maguk fedezhessék fel. A dráma és
színjáték, illetve minden más szabadon választható
tárgy élménypedagógia. Jellemzője a gyakorlati
megközelítés, a tevékenységközpontúság. A tanulási
folyamat a gyakorlaton, a tevékenységeken keresztül

munkaformákat, térszervezést, a szerepeket és
helyzeteket ehhez rendelte hozzá.
A foglalkozáson látottak bizonyítják, hogy a
pedagógus széles módszertani tudással rendelkezik.
Az általános pedagógiai módszereket képes a
drámás-színjátékos helyzetre adaptálni, valamint a
dráma és színjáték speciális módszereit használni. A
foglalkozások folyamán képes a szerepbe lépésre,
szerepek felvételére, és a foglalkozás szerepből
történő
irányítására
és
szervezésére.
A
foglalkozásvezető egyfajta „facilitátori” szerepben
segítheti a kivételes és izgalmas helyzetek létrejöttét.
Ezeket az aktív helyzeteket speciális, előre
megtervezett, mindvégig tudatosan kontrollált
körülmények között hozza létre a foglalkozásvezető,
így teremtve meg a tanulásra leginkább alkalmas
pillanatot.

A foglalkozáson tapasztalható, hogy a pedagógus
képes az ismeretanyag tevékenység központú,
élményszerű, kreativitást fejlesztő átadására. Az
órákat gyakori tevékenységváltás, akciók és
interakciók
jellemzik.
A
képesség
és
készségfejlesztő gyakorlatok mellet hangsúlyos
szerepet kapnak a szerepfelvétel, különböző
élethelyzetek kipróbálása, a szituációs játékok, az
improvizáció és ezek elemzése. A foglalkozást oly
módon szervezi és vezeti, hogy megmutatkozik a
dráma sajátossága: a készség- és képességfejlesztés,
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valósul meg. Ez a szemlélet áthatja a portfólió az interaktivitás, a fiktív kontextus és az érvényes, a
egészét.
mindennapi
életre
vonatkoztatható
tapasztalatszerzés. A követelmények nem tárgyi
tudás, ismeretanyag elsajátítását követelik meg,
hanem képességek, készségek fejlesztését, bizonyos
szint elérését írják elő.
Tervező tevékenységében A játék, dramatikus tevékenység, a drámamunka, a A foglalkozás során a pedagógus odafigyel a
épít a szociális tanulásban színjáték akciók és interakciók sorozata, melyen gyerekek közötti társas kapcsolatok és interakciók
keresztül a gyerekeknek lehetőségük nyílik a alakulására. Kihasználva a tevékenység központú
rejlő lehetőségekre.
közösségi
lét,
a
közösség
szabályainak csoportos oktatás lehetőségeit a téma, a gyakorlatok
megismerésére, az egymásra figyelés, az és szituációk megválasztásával olyan helyzetet
együttműködés megtapasztalására, a szociális és teremt, ahol a gyerekek szociális (együttműködés,
társadalmi
szerepek
megismerésére
és empátia,
tolerancia,
szociális
érzékenység,
játékhelyzetben való kipróbálására, az ön- és emberismeret, önismeret, társismeret, altruizmus
társismeret fejlesztésére. A dráma és színjáték, stb.) képességei fejlődnek.
illetve a szabadon választható foglalkozások Fontos alapelv, hogy a foglalkozásokon nem
aktivitása, a szerepbe lépés, problémák megoldása, nyertes-vesztes játszmák és játékok, hanem
paralel szituációk átélése a leghatékonyabb módszer együttműködésen alapuló kihívások legyenek.
bizonyos értékek belátására és interiorizációjára A Nem,győztünk" - hanem ,,sikerült".
portfólió ezt a szemléletet tükrözi.
A gyermekek, tanulók
optimális
fejlődését
elősegítő,
az
egyéni
fejlődési sajátosságokhoz
igazodó,
differenciált
tanítási-tanulási
folyamatot tervez.

A tervezési dokumentumok bemutatják, hogy ismeri
a tanulók megismerésének módszereit, a csoport
összetételét, életkori sajátosságait, a gyerekek egyéni
fejlesztési szükségleteit, motiváltságukat, és a
tervezés során ezeket fokozottan szem előtt tartja. A
színház- és bábművészeti oktatásban gyakran
alkalmazott forma a páros, illetve kis csoportos
munka. A portfólió elméleti és gyakorlati
dokumentumai rámutatnak, hogy a pedagógus
tisztában van a kis csoportos munka és a
differenciálás közti különbséggel, és a kettőt

A foglalkozáson tudatosan alkalmazza a páros és kis
csoportos
munkaformát.
Az
alapfokú
művészetoktatásban, lévén szabadon választható
képzési forma, a gyerekek általában saját választás
alapján, illetve véletlenszerűen kerülnek egy
csoportba, és azonos feladatot ugyanazzal, vagy
különböző
munkaformával
és
módszerrel
(drámamóddal) kell megvalósítaniuk (pl.: prózai
szöveg csomópontjainak bemutatása állóképben,
naplórészlet megírása egy adott eseményről stb). A
differenciálás
tudatos
csoportalakítást
és
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céljainak megfelelően biztosan használja. A
differenciálás a csoportok különböző szempont
szerinti (tudásszint, képesség, együttműködés
fejlesztése, drámamunkában való jártasság stb.)
tudatos összeállítását, illetve különböző témájú,
típusú, nehézségű vagy munkaformájú, drámamódú
feladatok
kijelölését
feltételezi.
Erre
a
drámamunkában leginkább az eltérő életkor és
tudásszint miatt, évfolyam-összevonás esetén
legfeljebb négy évfolyam tanítható együtt) van
szükség.

2.6.

Terveiben szerepet kap a
gyermekek,
tanulók
motiválása, motivációjuk
fejlesztése.

Mivel az alapfokú művészetoktatás nem kötelező
oktatási forma, a gyerekek önként választják. Így az
elköteleződés és a motivációs szint erősebb. A
drámapedagógus azonban folyamatosan törekszik a
figyelem felkeltésére, a bevonódás és játéban tartás
biztosítására, és ehhez a hagyományos motivációs
technikákon kívül a dráma feszültségteremtő
eszközeit hívja segítségül (szerepbe lépés,
szerepformálás, késleltetés, titok, akadály stb.) A
portfólió kötelező és szabadon választott elemei
bizonyítják, hogy a drámapedagógus tisztában van a
motívumok fontosságával, ismeri a motiválás és
aktivizálás alapvető technikáin és eljárásain kívül a
művészeti ágra jellemző speciális módszereket is. A
pedagógus vallja, hogy a tanulás aktív folyamat,
amelyben a tanuló maga konstruálja tudását.

differenciált feladatkijelölést feltételez. Ez lehet
azonos feladat különböző eszközzel történő
magvalósítása (pl.: egy adott szituáció eljátszása
állóképsorozattal, némajelenettel, kulcsmondatos
jelenettel,
szöveges
improvizációval,
szinkronjátékkal stb.), illetve különböző fajtájú és
nehézségű feladatok esetén.
A foglalkozás bizonyítja, hogy a drámatanár képes a
tudatos és átgondolt közösségépítés és az egyéni
képesség- és készségfejlesztés érdekében a
kiscsoportos munkát irányítani, szervezni és
differenciálni. A csoporttagok kiválasztásának
szempontjainál
a
közösségteremtés,
az
együttműködés kialakítása érdekében tudatos
döntéseket hozni.
A foglalkozás tapasztalatai megmutatják, hogy a
pedagógus ismeri a hagyományos aktivizáló és
motiváló eszközökön kívül a művészeti ágra
jellemző
speciális
aktivizáló,
bevonó,
feszültségteremtő- és feszültségoldó, motiváló
technikákat és módszereket, és az aktuális
helyzetnek megfelelően alkalmazni is tudja őket.
Képes tanítványait érdeklődésüket felkelteni és
fenntartani, bevonódásukat, elkötelezettségüket
biztosítani, a játékba bevonni és szerepben tartani, a
felismerés, ráismerés, az „aha élmény” örömét és
szociális tanulásbeli fontosságát biztosítani.
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A portfólió kötelező és szabadon választható elemei
alátámasztják, hogy a nevelési-oktatási folyamatot
egységben szemléli, éves tervezéskor az iskola
hagyományaira,
a
helyi
adottságokra
és
körülményekre tekintettel, a csoport szükségletei
szerint, a foglalkozásokon kívüli ismeret- és
tapasztalatszerzési lehetőségeket is megtervezi,
amelyek szorosan kapcsolódnak a művészeti terület
és a dráma és színjáték oktatásához, illetve erősítik a
közösséget. Ilyen alkalmak azok, amelyek a központi
követelmények előírása szerint, „színházi előadások
egyéni vagy csoportos készítésére, illetve mások
által bemutatott produkciók megtekintésére,
értelmezésére, legalább egy - a tanultak elsajátítását
segítő - színvonalas (élő) színházi előadás
megtekintésére, saját színházi előadás létrehozására
ösztönzi a tanulókat.
Megtervezi a gyermekek, a A portfólió elemei bizonyítják, hogy ismeri a
tanulók és nevelt, oktatott központi követelményeket, és a csoport munkájának
csoportok
értékelésének értékelését ennek és a helyi tanterv vonatkozó
előírásainak megfelelően tervezi. Az értékelés
módszereit, eszközeit.
módszerei és eszközei tekintettel vannak a művészeti
ág speciális jellegére: a gyermekek teljes
személyiségükkel,
érzelmeikkel,
személyes
bevonódással vesznek részt a munkában. Ennek
megfelelően a folyamatos, közvetlen, személyre
szabott visszajelzés és értékelés kap hangsúlyos
szerepet. Összevont csoport esetén a tervezési
dokumentumok
tükrözik
az
eltérő
követelményeknek megfelelő értékelési módszereket
és eszközöket.
Tervező
tevékenysége
során
a
tanulási
folyamatba
illeszti
a
foglalkozáson, a tanórán
kívüli
ismeretés
tapasztalatszerzési
lehetőségeket.

A pedagógus támogatja, hogy a tanulók az iskolán
kívül is rendszeresen bemutathassák munkáikat,
tevékenységeiket.
Ösztönzi
tanítványait
pályázatokon,
alkotótáborokban való részvételre.

Az alapfokú művészetoktatás sajátosságából adódik,
hogy a csoportok azonos évfolyam esetén is
különböző életkorú és előképzettségű gyermekekből
állnak. Ezért az értékelés is differenciált: figyelembe
veszi a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, a
képességbeli, a drámában való jártasság,
gyakorlottság, illetve életkor szerinti különbségeket.
A foglalkozásokon tetten érhető a drámapedagógus
tudatos
értékelő
tevékenysége,
amelynek
legjellemzőbb eszköze a folyamatos és azonnali,
személyre szabott visszajelzés, korrekció.
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Az értékelés szempontjainak, módszereinek,
eszközeinek részletezését a 6. kompetenciához
tartozó indikátor-leírások tartalmazzák.
A portfólió kötelező és szabadon választott
elemeiből kitűnik, hogy a drámapedagógus képes
olyan helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a
csoport közösséggé fejlődését és egészséges
működését, segítik a csoporttagok azonosulását,
elkötelezettségük kialakulását és erősödését
önmaguk fejlődése, a közös tevékenység, illetve a
dráma és színjáték, a bábjátszás mellett. Ennek egyik
fontos eszköze – az életkori sajátosságok és érettségi
szint figyelembe vételével – a csoporttagok bevonása
a közös munka folyamatának alakításába, a
döntésekbe.
Leggyakoribb
formái
lehetnek
a
közös
szabályrendszer elfogadása, szerződéskötés egy
munkafolyamatra (pl.: foglalkozás időtartama,
színpadi előadás létrehozása, próbafolyamat, stb.), a
vizsgált
probléma
közös
meghatározása,
kiválasztása, közös téma- és anyagválasztás.
Motiváló hatású és az elköteleződést erősíti, ha a
közösséget érintő problémákra közösen keresik a
megoldást,
a
döntési
helyzetekben
a
drámapedagógus kikéri tanítványai véleményét,
bevonva őket a döntéshozatalba (pl.: fakultatív
programok,
témaválasztás,
anyagválasztás,
feladatválasztás, formaválasztás stb.).

A foglalkozás folyamán a tervet rugalmasan kezeli,
a gyermekek véleményét, ötleteiket pozitívan
fogadja és beépíti. Szakmódszertani tudásának
kiindulópontja, hogy a katedráról lelépve elvegyül a
játszótársak között, az irányítás imperatívuszai
helyett közös megegyezéssel szabályokat fogadnak
el. A drámajáték foglalkozás, a báb vagy
színielőadás létrehozás légkörének megteremtésében
személyiségének elfogadó, a különböző vélemények
megértését segítő összetevőit mozgósítja. Tanári
irányító szerepét olykor a játékos szerepére cseréli,
átengedve a döntés lehetőségét és felelősségét a
gyermekeknek. Ha szükséges, moderál, közvetít,
konfliktust kezel, nem pedig „fegyelmez”.
A tanulók aktívan részt vesznek a foglalkozás
alakításában is. A dráma- és színház-pedagógia
sajátosságából (szerepfelvétel, történetmesélés,
szituációs gyakorlatok, fantáziafejlesztő gyakorlatok
stb.) fakad, hogy a gyerekek folyamatos
döntéshelyzetben vannak, a foglalkozás történéseit
és menetét aktívan befolyásolják, és irányítják. A
drámapedagógus arra épít, amit a növendékek a
foglalkozáson létrehoznak. A foglalkozás folyamán
figyelembe veszi és beépíti a növendékek ötleteit,
véleményét. A gyerekek felismerik az aktív részvétel
jelentőségét, az alkotó munka közösségi jellegét, és
felelősséget vállalnak munkájukért.
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3. kompetencia: A tanulás támogatása
A dráma és színjátéktanár a tanulási folyamat szervezésére és irányítására, a partneri kapcsolat kialakítására, az együttműködésre helyezi a
hangsúlyt. A foglalkozások célja a komplex személyiségfejlesztés, az ízlés, látásmód formálása, a művészi kifejezőkészség, a fantázia és kreativitás
fejlesztése a dráma és színjátszás eszközrendszerével. A foglalkozások fókuszában általában jól megfogalmazott kérdés, problémafelvetés áll,
aminek gyakran nincs egy lehetséges, egyértelmű megoldása. A választ, a megoldást, a lehetőségeket a gyerekek és a drámatanár együtt keresik.
Ismeret: Ismeri a dráma és színjáték tevékenységközpontú, gyakorlati jellegéből fakadó élményszerű tanulás hatását a motivációra, a megértésre,
a kreativitásra, az átélés mélységére és intenzitására. A készség és képesség, a befogadó, elemző, valamint az alkotó tevékenység fejlesztésének
módszereit és eszköztárát. A kritikai szemléletmód kialakításának, az önálló véleményalkotás, az önismeret, önkritika, társismeret fejlesztésének
módszereit és eljárásait „Ismeri a szóbeli, írásbeli, mozgásos, képi és szimbolikus kifejezőkészség fejlesztésének módszereit, gyakorlatát.”.
Képesség: Alkalmas dramatikus, drámajátékos és színjátékos tevékenység vezetésére, irányítására, szervezésére és támogatására. Képes a tanulási
tevékenységet a bevonódás, a szerepfelvétel és szerepjátszás eszközével tevékenység központúvá és élményszerűvé tenni, kereteket és lehetőséget
biztosítani a művészeti terület iránt érdeklődő tanulók képességeinek fejlesztéséhez, művészi kifejező készségeik kialakításához és fejlesztéséhez,
ismereteik gyarapításához. Képes az egymás munkájának elemzését, értékelését célzó beszélgetések irányítására, valamint az önismeret, a reális
énkép és önértékelés kialakulásának segítésére.
Attitűd: Személyiségét innovatív szemlélet, az új ötletek kipróbálására való hajlandóság, játékosság és kreativitás jellemzi, ami biztosítja a
foglalkozások sokszínűségét, érdekességét és a motivációt. A nyitottság, az elfogadás és empátia alkalmassá teszi a bizalomteli légkör, a partneri
viszony kialakítására, a gyerekek nézeteinek, kezdeményezéseinek elfogadására. Képes a témaválasztásban az analógiák, párhuzamok, a konkrét
és asszociatív kapcsolódások felismerésére és felismertetésre.
Indikátorok
3.1.

A tanulás támogatása során
épít a gyermekek, tanulók
egyéni
céljaira
és
szükségleteire, a gyermek- és
tanulócsoport sajátosságaira.

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
A portfólió rámutat, hogy képes a különböző A foglalkozás cél és feladat meghatározása a
adottságokkal,
képességekkel,
életkori tanulók és a csoport szükségleteiből indul ki.
sajátosságokkal, illetve előzetes tudással Figyelembe veszi és tiszteletben tartja a tagok
rendelkező
tanulók
egyéni
fejlesztési egyéni tulajdonságait, egyéniségét, a csoport
szükségleteinek meghatározására, a fejlesztésnek, sajátos vonásait, jellemzőit, valamint a gyerekek
tanulási folyamatnak megfelelő folyamatok aktuális fizikai és mentális állapotát. A
tervezésére, a módszerek megválasztására és foglalkozásokba gyakran beépíti a foglalkozás
alkalmazására, a pályaorientáció segítésére.
résztvevőinek meglátásait, ötleteit, figyelembe
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A tervezés során figyelembe veszi a tanulók elérő veszi az egyéni célokat és ötleteket, konstruktívan
céljait és ambícióit.
használja őket a foglalkozás menetében.
3.2.

Figyelembe
veszi
a
gyermekek,
a
tanulók
aktuális
fizikai,
érzelmi
állapotát.

A drámatanárt nagyfokú rugalmasság és
alkalmazkodó
képesség
jellemzi,
amely
figyelembe veszi tanítványai aktuális fizikai és
szellemi állapotát, érdeklődését. A megismerési
folyamat pszichológiai jellemzőit és az ezeket
befolyásoló tényezőket ismerve képes az
aktivitást,
interaktivitást,
motivációt
és
differenciálást elősegítő módszerek és eszközök
gazdag választékát alkalmazni. Képes a
foglalkozástervet módosítani a gyerekek mentális
és fizikai állapotának és a körülményeknek
megfelelően. Jellemző rá a céloknak és a
helyzetnek megfelelő kreatív megoldások
rögtönzése. Mivel a gyerekek tanítás után, a
délutáni órákban érkeznek a foglalkozásra,
figyelembe veszi aktuális érzelmi állapotukat,
fáradtságukat,
koncentrációs képességüket,
relaxációs
és
lazító,
feszültségoldó
gyakorlatokkal
és
bemelegítéssel
teszi
drámamunkára alkalmassá őket. Ismeri és
alkalmazza a ráhangolódást, befogadást segítő
feszültségoldó technikákat.

A
drámapedagógus,
színházpedagógus
személyiségét innovatív szemlélet, az új ötletek
kipróbálására való hajlandóság, a játékosság és
kreativitás jellemzi, ami biztosítja a foglalkozások
sokszínűségét, érdekességét és a motivációt. A
foglalkozásokon folyamatosan figyelemmel kíséri
a növendékek fizikai és mentális állapotát,
fáradtságukat, koncentrációs képességüket, és a
foglalkozást ennek megfelelően alakítja, változatos
módszereket és munkaformákat alkalmaz, lazító,
relaxációs gyakorlatot iktat be, az aktivitást és
megnyugvást igénylő feladatokat váltogatja.
Érzékenyen reagál a növendékek aktuális érzelmi
állapotára, illetve a témával, feladatokkal,
gyakorlatokkal kapcsolatos érzelmi reakciójukra.

3.3.

Felkelti és fenntartja a A portfólió elemeiből kiderül, hogy ismeri a
gyermekek,
a
tanulók művészeti ág, a dráma és színjáték gyakorlati,
tevékenységközpontú
jellegéből
fakadó
érdeklődését.
élményszerű tanulás hatását a megértés, átélés
mélységére, intenzitására, a kreativitásra és a
motivációra. Ismeri a motiválás alapvető
technikáit
és
eljárásait,
így
képes

A foglalkozásvezetés bizonyítja, hogy ismeri az
érdeklődés felkeltésének és fenntartásának
hagyományos és szakspecifikus módszereit,
használja a bevonás és bevonódás, az átélés, a
feszültségteremtés és fenntartás színházi eszközeit.
A bemelegítés, a képesség- és készségfejlesztő,
illetve dramatikus gyakorlatok (A-B típusú dráma,
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feszültségteremtésre, az érdeklődés felkeltésére
és fenntartására (ld. 2.6.). Képes a tanulási
tevékenységet a fizikai és szellemi aktivitás, a
bevonódás, a szerepfelvétel és szerepjátszás
eszközével
tevékenység
központúvá
és
élményszerűvé tenni, ami fenntartja a
feszültséget, biztosítja a motivációt és a
megérzés, megértés intenzitását.

G. Bolton) során használja a feszültségteremtő és
fenntartó szerkesztési elveket (fokozatosság,
kontraszt, tematikus, motivikus, blokkos, időrendi,
munkafázis szerinti, hangulati, asszociatív).

Nyugodt
és
biztonságos A bábjáték, a drámajáték és színjátszás csoportos
nevelési, tanulási környezetet tevékenység, akciók és interakciók sorozata. Így
az egyik legfontosabb a csoportkohézió, az
teremt.
együttműködésre kész, elfogadó és befogadó
közösség kialakítása, amelyet összeköt a közös
tevékenység, játék, a közös élmény és a közös cél.
A portfólió dokumentumai bizonyítják, hogy a
pedagógust nyitottság, elfogadás és empátia
jellemzi,
ami
alkalmassá
teszi
az
együttműködésre, a gyerekek gondolatainak,
véleményének,
nézeteinek,
ötleteinek,
kezdeményezéseinek elfogadására, a biztonságot
adó, bizalomteli légkör kialakítására. A
pedagógus a környezetet, teret, a termet, a
berendezést, az eszközöket céljainak megfelelően
alakítja. Az ideális tér egyszerre alkalmas az
egymásra figyelésre megfelelő, intim légkör
megteremtésére,
és
a
mozgásgyakorlat
helyigényének kielégítésére.
A portfólió dokumentumaiból és reflexióiból
kitűnik, hogy a pedagógus törekszik az elfogadó,
toleráns, nyitott, szabad légkör megteremtésére,
ahol a csoporttagok vállalhatják önmagukat,
elmondhatják véleményüket, megvalósíthatják

A foglakozáson kitűnik, hogy a drámatanár olyan
elfogadó, biztonságos, egymásra figyelő légkört
igyekszik teremteni, ahol a tanítványok el merik
mondani érzéseiket, gondolataikat, véleményüket.
A nyugodt, biztonságot adó légkör kialakításával
lehetőséget biztosít és ösztönzi a növendékeket az
önálló gondolatok megfogalmazására, önálló
vélemény kialakítására, az érvelés technikáinak
elsajátítására és a vitára. Az elemző, értékelő
folyamatban csak a tárgyi tévedéseket érdemes
javítani, illetve felhívni a gyermek figyelmét, ha
véleményével,
viselkedésével
közösségi,
társadalmi normákat sért. A dráma és színjáték
foglalkozások
alapvető
feladata
a
személyiségfejlesztés, a képességek- és készségek
fejlesztése.
Ebben
a
folyamatban
a
foglalkozásokon a támogató, ösztönző, pozitív
értékelés kerül előtérbe.
A foglalkozás során képes a tanulási környezetet
úgy kialakítani és szervezni, hogy a legmegfelelőbb
körülményeket
biztosítsa
a
hatékony
személyiségfejlesztéshez,
a
dramatikus
tevékenységhez, alkotó folyamathoz. Megfelelő
körülményeket biztosít az elmélyülést igénylő, a
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kreatív elképzeléseiket, alkotó tevékenységet
folytathatnak.
Az
alkotói
folyamat,
a
drámamunka, a produktumok, produkciók
létrehozása a foglalkozásokon nagyfokú
szabadságot feltételez. A tevékenységet az
együttműködés és a partnerközpontúság jellemzi,
ahol a tanár és a diákok, gyakran szerepben,
egymás személyiségét és jogait kölcsönösen
tiszteletben tartva, partnerként - harmóniában és
biztonságban - működnek együtt.
A drámatanár fontos feladata az alkotó folyamat
biztosításához az együttműködésre kész, elfogadó
és befogadó közösség kialakítása. Képes a
tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra
épülő kommunikáció kialakítására, a közös
normák és szabályrendszer megfogalmazására és
elfogadtatására. A drámatanár munkájában
kétféle kommunikáció van jelen: a valós és a
fiktív, játékbeli. A dramatikus tevékenység
folyamán mind a tanár, mind a diák szerepbe lép,
egymás személyiségét tiszteletben tartva
partnerként működnek együtt. A foglalkozások
elengedhetetlen részét képezik a tanulók közötti
kommunikációra, véleménycserére, vitára épülő
beszélgetések, elemző értékelések, ahol a tanulók
elmondhatják
tapasztalataikat,
érzéseiket,
gondolataikat és véleményüket. Mindkét
kommunikációs forma megfelelő térszervezést,
nyugodt körülményeket és bizalomteli légkört
feltételez.
Feltárja és szakszerűen kezeli A csoportprofil, a tanulói profil, valamint a
a tanulási folyamat során portfólió dokumentumainak reflexiói bizonyítják,

mozgásos
gyakorlatokhoz
és
színpadi
megjelenítéshez. A tervek megvalósításához jó
szervezőkészséggel rendelkezik, megvalósításkor
képes a körülményekhez alkalmazkodni, a helyi
adottságokat
figyelembe
venni
(térigény,
teremadottság, felszereltség, tárgyak, kellékek).
A játékok és gyakorlatok (pl.: bizalomjáték,
vakvezető játék, együttműködést fejlesztő
gyakorlat, helyigényes vagy együttműködést
feltételező mozgásgyakorlatok, emelés stb.)
megkövetelik a biztonságos teret és a bizalomteli,
biztonságos közösséget, ahol a gyerekek
megbíznak egymásban. A drámafoglalkozáson
mind a dramatikus és színjátszó tevékenységhez,
mind a beszélgetésekhez megfelelő teret, nyugodt
körülményeket biztosít. Olyan a hatékony
kommunikációhoz, elmélyült beszélgetéshez,
vitához szükséges, kényelmes teret (általában kör)
alakít ki, ahol a partnerek látják egymás tekintetét,
tudnak figyelni egymás verbális és nonverbális
kommunikációjára.

A foglalkozás folyamán kitűnik, hogy a pedagógus
foglalkozásait a növendékek egyéni fejlesztési
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megértési hogy a pedagógus ismeri a tanulók és a csoport
megismerésének módszereit. A csoportépítő,
együttműködést fejlesztő, a képességeket- és
készségeket fejlesztő játékok és gyakorlatok, a
drámamunka, a színpadi alkotó folyamat,
valamint a beszélgetések közben felismeri a
tanítványai gyengeségeit és tanulási nehézségeit,
és
képes
azokat
a
művészeti
ág
eszközrendszerével egyénileg fejleszteni.

szükségletei szerint tervezi, a feladatokat ennek
megfelelően határozza meg. A tanulási
nehézségekkel
küzdő
gyermeket
a
tevékenységközpontú
dráma
és
színjáték
segítségével
sikerélményhez
juttatja.
A
drámajáték/színjáték
közvetve-közvetlenül
fejleszti a tanulók önkifejezését, beszédkészségét,
teljes kommunikációját, a lényeg kiemelésének
képességét, a memóriát, a mozgáskoordinációt.

A
színházés
bábművészeti
képzés
gyakorlatközpontú, nincs – hagyományos
értelemben vett – önálló ismeretszerzés, kutatás.
De
a
foglalkozásokhoz
kapcsolódóan
ösztönözheti a tanulókat, főleg magasabb
évfolyamon, az egyes kapcsolódó IKT eszközök
használatára (hang- és fénytechnika, hang- és
képrögzítő eszközök, digitális ismeretszerzés,
animáció). Foglalkozás előkészítése vagy
lezárásaként, nem kötelező házi feladat lehet a
hagyományos és digitális ismeretszerzés, kutatás,
vagy a téma, szöveg előzetes feldolgozása vagy
továbbgondolása digitális eszközök segítségével
(pl.: animáció, mozgókép, hangfelvétel stb.).
Fejleszti a gyermekek, a A színház- és bábművészeti képzés legfőbb célja
tanulók tanulási képességeit. a komplex személyiségfejlesztés. A tematikus
terv, a foglalkozásvázlatok, illetve a szabadon
választott dokumentumok igazolják, hogy a
foglalkozások
alapját
képező
tanulási
képességeket és készségeket (koncentráció,
figyelem, megfigyelőkészség, érzékelés, utánzás,
együttműködés,
kommunikáció,
kapcsolatteremtés, kifejezőkészség, szókincs,

A foglalkozásokhoz kapcsolódóan a pedagógus
ösztönözheti a tanulókat, főleg magasabb
évfolyamon, az egyes kapcsolódó IKT eszközök
használatára (hang- és fénytechnika, hang- és
képrögzítő eszközök, digitális ismeretszerzés,
animáció).
A
tevékenység
folyamán
magasabb
évfolyamokon – a pedagógus felhívja tanítványai
figyelmét az információk kritikus értelmezésre, és
az online információ személyiségi jogokat érintő
kérdéseire.

tapasztalt
nehézségeket.

3.6.

3.7.

Alapfokú művészetoktatás

Ösztönzi a gyermekeket, a
tanulókat a hagyományos és
az
infokommunikációs
eszközök célszerű, kritikus,
etikus használatára a tanulás
folyamatában.

A foglalkozáson bemelegítő, ráhangoló kezdő
játéksorként, vagy önálló egységként megjelennek
a tanulási stratégiát hatékonyan támogató képességeket és készségeket fejlesztő - játékok és
gyakorlatok. A pedagógus munkáját asszociatív
szemlélet jellemzi: a világot, a foglalkozás anyagát,
a feldolgozandó témát egységben szemléli. Képes a
témaválasztásban az analógiák, párhuzamok, a
konkrét és asszociatív kapcsolódások felismerésére
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metakommunikáció, fantázia, mozgáskészség,
finommotoros mozgás, ritmusérzék stb.) fejlesztő
játékok és gyakorlatok hozzájárulnak a hatékony
tanulás elsajátításához.
A bábjáték, a drámajáték és a színjáték, a közös
dramatizálás a komplex képességés
készségfejlesztés mellett fejleszti az olvasási és
szövegértési képességet, a lényegkiemelést, a
verbális képességet, a beszédkészséget, az
önkifejezést, ami elengedhetetlen az eredményes
tanuláshoz.

és felismertetésére. A foglalkozás aktivitása, a
szerepbe lépés, problémák megoldása, paralel
szituációk átélése a leghatékonyabb módszer
bizonyos értékek belátására és interiorizációjára. A
drámafoglalkozások játékhelyzetei és a színjáték
létrehozásának folyamata modellezi a mindennapi
élet szituációit, a felismerések, a megértés, a
megoldások hasonlóan működnek a játék/színjáték
kereteiben, mint a valós életben, s ezzel indirekt
tanulási folyamat zajlik, s az elsajátított eszközök
felhasználhatók a tanulási folyamat más
helyzeteiben is.

3.8.

Az
önálló
tanuláshoz
szakszerű
útmutatást
és
megfelelő tanulási eszközöket
biztosít.

A
pedagógus
a
személyiségfejlesztés
gyakorlataihoz, a dráma- és színpadi munkához
szükséges eszközöket, kellékeket – a tanulókat
bevonva, akár önálló munkájukra is támaszkodva
–
összegyűjti/összegyűjtteti
vagy
elkészíti/elkészítteti
(pl.:
feladatkártyák,
sablonok,
szerepkártyák,
hangulatkártyák,
szövegek, képek, fotók, diák, illusztrációk,
kellékek, eszközök, tárgyak, hangszerek,
mozgóképanyag, zenei felvétel, effektek stb.).

A gyakorlatorientált művészeti ág meglehetősen
eszköz- és kellékigényes. A játékokhoz,
gyakorlatokhoz, feladatokhoz a pedagógus előre
átgondolja, elkészíti (térkép, sablon, séma, szerep a
falon, figura, szerepkártya, szituációs kártya stb.)
és összekészíti az eszközöket. A változatos
feladatokhoz és módszerekhez a tanár különböző
kellékeket, jelmezeket, tárgyakat, eszközöket állít
össze vagy készít.
A foglalkozáson a pedagógus a szükséges
mennyiségű tanulási eszközről gondoskodik a
tanulók létszámának és választási lehetőségének
biztosításával. A feladatleírások pontosak,
szabatosak,
a
korosztálynak
megfelelően
megfogalmazottak.

3.9.

A gyermekek, a tanulók
hibázásait, tévesztéseit a
tanulási folyamat szerves
részeinek tekinti, és a

A hibák és tévesztések nagy része
figyelmetlenségből,
a
játékszabályok
és
közösségi normák megsértéséből adódik, amit a
pedagógus
azonnal,
a
játék-gyakorlat

A foglalkozások fókuszában gyakran jól
megfogalmazott kérdés, problémafelvetés áll,
aminek gyakran nincs egy lehetséges, egyértelmű
megoldása. A választ, a megoldást, a lehetőségeket
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megértést elősegítő módon megakasztása nélkül, javít. A feladat tartalmát, a
megfogalmazott érzéseket és egyéni gondolatot és
reagál rájuk.
a megvalósítást azonban csak abban az esetben
szükséges értékelni, ha a drámafolyamat
eredménye közösségi bemutatást feltételez. A
színjátékos gyakorlatoknál, improvizációnál,
előadás készítésénél, ahol a tevékenység
közönség jelenlétét feltételezi, a drámatanár a
próbafolyamat közben, azonnali visszajelzésként
(rendező instrukció), vagy a produktum
elemzésénél, értékelésénél felhívja a figyelmet a
színpadi jelenlét és interakció, az improvizáció
szabályaira.

3.10.

Támogatja a gyermekek, a
tanulók
önálló
gondolkodását, elismeri, és a
tanítás-tanulási
folyamat
részévé
teszi
kezdeményezéseiket
és
ötleteiket.

Ismeri az önismeret, önkritika, a társismeret, az
önálló véleményalkotás, kritikai szemléletmód
kialakításának, fejlesztésének módszereit és
eszközeit. A foglalkozástervek bizonyítják, hogy
a feladatokat, gyakorlatokat, a foglalkozás
nagyobb egységeit érvekkel alátámasztott elemző
beszélgetés követi, ahol a tanulóknak lehetőségük
nyílik a feladathoz kapcsolódó benyomásaikat,
érzelmeiket, gondolataikat, véleményüket, saját
és
társaik
teljesítményének
értékelését
megfogalmazni. Ez segíti a reális énkép
kialakítását, az önismeret fejlődését. Az
értékelésnél és elemzésnél a pedagógust
nyitottság, elfogadás és empátia jellemzi, ami
alkalmassá teszi az együttműködésre, a gyerekek
tanulók
gondolatainak,
véleményének,

a tanulók és a drámatanár együtt keresik. A
foglalkozásokat elfogadó, meleg, nyitott légkör
jellemzi, ahol a tanítványok meg merik fogalmazni
egyéni gondolataikat és véleményüket. Ebben az
elemző, értékelő folyamatban csak a tárgyi
tévedéseket érdemes javítani, illetve felhívni a
gyermek
figyelmét,
ha
véleményével,
viselkedésével közösségi, társadalmi normákat
sért.
A tevékenységek egy részében (játékok,
gyakorlatok, improvizáció, próba) folyamatos és
azonnali visszajelzést (instrukció, korrigálás,
szabályegyeztetés, gondolatébresztő ötlet, segítő
kérdés stb.) ad a tanár a tanuló munkájáról, aminek
segítségével pontosabb és hatékonyabb lesz a
feladat-végrehajtás.
A dráma és színjáték foglalkozások alapvető
feladata a személyiségfejlesztés, a képességek és
készségek fejlesztése. Ebben a folyamatban a
foglalkozásokon a támogató, ösztönző, pozitív
értékelés kerül előtérbe.
A pedagógus tanítványait önálló gondolatok és
vélemények
megfogalmazására,
mások
meghallgatására, valamint kreatív, fantáziadús
megoldások keresésére és művészeti alkotások
létrehozásra ösztönzi és bíztatja. A saját megoldás,
a különleges megközelítés dicséretes érték,
amelyre felhívja a csoport tagjainak figyelmét. A
klasszikus értelmezést megkerülő új megközelítés
esetén figyelmükbe ajánlja klasszikus felfogás
ismeretének fontosságát is az új gondolat sikeres
elfogadtatása érdekében.
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nézeteinek, ötleteinek, kezdeményezéseinek
elfogadására, elfogadó, bizalom teli légkör
kialakítására.
A foglalkozások fókuszában gyakran olyan
irodalmi mű, alkotás, téma, vagy probléma áll,
amelynek több megközelítése és értelmezése
lehetséges, amiket a drámatanár és a gyerekek
közösen elemeznek és vizsgálnak. Az
egyeztetésre
és
értékelésre
beszélgetés
formájában kerül sor.

A foglalkozás folyamán a tervet rugalmasan kezeli,
alkalmazkodik a gyerekek aktuális, fizikai és
mentális állapotához, véleményüket, ötleteiket
pozitívan fogadja és beépíti.
Az értékelés végigvonul az órán, az egyeztetéstől
kezdve az órát értékelő beszélgetésig. A
foglalkozáson tapasztalható, hogy a tanár nyugodt,
biztonságot adó légkör kialakításával lehetőséget
biztosít és ösztönzi a növendékeket az önálló
gondolatok megfogalmazására, önálló vélemény
kialakítására, az érvelés technikáinak elsajátítására
és a vitára.

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű
vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
Ismeret: Tisztában van a dráma és színművészet tanulók személyiségfejlődésében betöltött szerepével, lehetőségeivel. Ismeri a készségek és
képességek fejlesztésének, az alkotó önkifejezés kialakításának eszközeit, az önismeret, önazonosság, önbizalom, az önértékelés fejlesztésének
módszereit. Ismeri az életkori jellemzőket, a személyiségfejlődés és a szocializáció folyamatát. Tisztában van sajátos nevelési igény (SNI), a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek (BTM) és a hátrányos helyzet (HH, HHH) fogalmával, ismeri a tehetségfelismerés,
tehetségazonosítás, a tehetséggondozás folyamatát és eljárásait.
Képesség: Képes a tanulók egyéni szükségleteit, érdeklődését figyelembe véve olyan pedagógiai és játékhelyzeteket teremteni, amelyek elősegítik
a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, pályaorientációját. „Képes – a közösségépítés, együttműködés, kooperációs tevékenység
előtérbe helyezése mellett – a tanulók önismeretének fejlesztésére, önazonosságuk segítésére és tudatosítására, az egyéni értékelési normák
kialakítására. Ösztönzi a tanulók önálló véleményalkotását, tiszteletben tartja a nemzeti, európai, etnikai, vallási és lokális azonosságtudatát,
támogatja megőrzését. Fejleszti a tanulók kommunikációs képességét, alkotó- és befogadó képességét, javítja testi-térbeli biztonságát, fejleszti időés ritmusérzékét.”
Attitűd: Érzékeny és nyitott a tanulók problémáira. Képes felfedezni növendékei értékeit és erősségeit, pozitív érzelmekkel viszonyulni hozzájuk.
Empátia és tolerancia jellemzi: tiszteletben tartja tanítványai egyéniségét, személyiségét, és véleményét.
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Indikátorok
4.1.

A
nevelés-oktatás
folyamatában a gyermekek, a
tanulók értelmi, érzelmi,
szociális
és
testi
sajátosságaira
egyaránt
kiemelt figyelmet fordít.

Alapfokú művészetoktatás

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfolió alapján
Az óralátogatás alapján
A csoportprofil rávilágít, hogy a pedagógus ismeri A foglalkozás során a drámatanárt rugalmasság és
a csoporttagok egyéni élethelyzetét, tisztába van alkalmazkodóképesség jellemzi, amely figyelembe
szociális körülményeikkel, értelmi és érzelmi veszi tanítványai aktuális fizikai és szellemi
fejlettségükkel, testi adottságaikkal és egyéni állapotát,
szükségleteit,
érdeklődését,
a
sajátosságaikkal. A tervezési dokumentumok foglalkozásokat ezekre tekintettel tervezi és
alátámasztják, hogy a célok, feladatok, módszerek szervezi. Észleli a szokatlan folyamatokat, a rossz
és eszközök meghatározásakor ezeket a hangulatot, a magánéletből vagy az iskolai
szempontokat is szem előtt tartja.
tanórákról hozott sértettségeket, a fáradtságot, s
A művészeti ág speciális jellegéből fakadóan - a ezeket a foglalkozás menetében figyelembe venni,
játékba történő bevonódás, átélés, megélés, kezelni képes. Tehát a megtervezett óra
megtapasztalás, gyakorlás révén - a gyermekek a kritériumai: a céloknak való megfelelés (létszám,
tevékenységben egész személyiségükkel, értelmi, életkor,
szociális
helyzet,
pillanatnyi
érzelmi és fizikai adottságaikkal vesznek részt. A lelkiállapot…) és a teljes pszichikai- fizikai
folyamat tervezéséhez és szervezéséhez a biztonság. A foglalkozás célja olyan pedagógiai és
csoporttagok alapos ismerete szükséges, hogy a játékhelyzeteteket teremteni, amelyek elősegítik a
játékbeli védett helyzet megteremthető és tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi
fenntartható legyen, hogy a gyakorlatok, feladatok fejlődését.
és játék során senki ne sérüljön.
Képes a tanulók egyéni szükségleteit, érdeklődését,
Ismerni a csoport tagjainak fizikai, technikai előzetes tudását, szociális hátterét, életkori
képességeit (a feladat megértése, eszközök sajátosságait figyelembe véve olyan pedagógiai és
használatának ismerete, állóképesség stb.), játékhelyzeteteket teremteni, amelyek elősegítik a
nyilvánvaló lelki világát (készenlét, magatartás, tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi
önmagával szembeni elvárások, kudarctűrés stb.) fejlődését. A foglalkozáson nyomon követhető,
és a lehetőségekhez képest a legmélyebben a rejtett hogy a játékokban, gyakorlatokban és a dramatikus
lelki világát is. (konfliktusok, élettörténet, testnyelv tevékenységben lehetősége van minden tanulónak
stb).
arra, hogy képességének, tudásszintjének, aktuális
Mivel a csoportok gyakran nem homogének, eltérő
mentális állapotának megfelelően különböző
életkorú,
tudásszintű,
évfolyamú,
drámás szinten és intenzitással vegyen részt a közös
előképzettséggel rendelkező tanulókból áll, ismeri munkában. A drámapedagógus a folyamatos
és differenciáltan, az életkori és egyéni kapcsolattartással, visszajelzéssel, személyre
71

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

4.2.

Tudatosan teremt olyan
pedagógiai
helyzeteket,
amelyek segítik a gyermekek,
a
tanulók
komplex
személyiségfejlődését.

Alapfokú művészetoktatás

sajátosságoknak megfelelően alkalmazza a
drámajáték alapját képező, a tanulási képességeket
és készségeket fejlesztő játékokat és gyakorlatokat.
Felkészült az alkotó tevékenység eszköztárának
(fantázia, kreativitás, egyéni látásmód, egyéniség,
ízlés), módszereinek, eljárásainak fejlesztésére,
önálló produkció létrehozására.
A művészeti ág jellegének megfelelően a
drámatanár munkájában – drámafoglalkozásokon
és a színházi alkotás során egyaránt – egyszerre
érvényesül a képességeket fejlesztő, ismereteket
közvetve átadó oktató, illetve a személyiséget és a
közösséget formáló nevelő hatás. Ez tükröződik a
portfólió elméleti és gyakorlati dokumentumaiban
is. A foglalkozások egyik fő célja a komplex
személyiségfejlesztés,
az
ízlés,
látásmód
formálása, a művészi kifejezőkészség, a fantázia és
kreativitás fejlesztése a dráma és színjátszás
eszközrendszerével. A drámapedagógus tisztában
van a dráma és színművészet tanulók
személyiségfejlődésében betöltött szerepével,
lehetőségeivel. A komplex személyiségfejlesztés
részeként szemléletformálást végez, különböző
élethelyzetekben
megmutatkozó
morális
tartalmakat, viselkedési mintákat, társadalmi
szerepeket, választási lehetőségeket, alternatívákat
elemez és vizsgál, a dráma- és színház-pedagógia
eszközeivel.
Ismeri a személyiségfejlesztés, a készségek és
képességek,
az
önismeret,
önazonosság,
önbizalom, az önértékelés, az alkotó önkifejezés
kialakításának és fejlesztésének eszközeit,

szabott segítő kérdéssel és egyéni instrukcióval
minden tanuló fejlődését személyre szabottan tudja
irányítani.

Egy vagy két óralátogatás nem alkalmas arra, hogy
egy folyamatot megfigyeljünk, nem könnyen
állapítható meg, vajon a pedagógus képes-e
növendékei
személyiségfejlődését
nyomon
követni. A látogatott órák feladatai, a játékok,
gyakorlatok, dramatikus tevékenységek elemző
megbeszélése
közben,
a
pedagógus
visszajelzéseiből, egyénre szabott elvárásaiból és
az értékelésből azonban következtetni lehet rá.
Az óralátogatás bebizonyítja, hogy tisztában van a
személyiségformálás és az erkölcsi nevelés
felelősségével, a személyes példa, a mintaadás
pedagógiai hatásával, s ez a tudás minden
megszólalásában tetten érhető.
Mivel a foglalkozások célja a komplex
személyiségfejlesztés,
az
ízlés,
látásmód
formálása, a művészi kifejezőkészség, a fantázia és
kreativitás fejlesztése a dráma és színjátszás
eszközrendszerével, a foglalkozások folyamán a
feladatok, nagyobb logikai egységek után vagy az
óra végén összegzésre, elemző megbeszélésre, a
közös munka, a tanulási folyamat elemzésére,
értékelésére kerül sor. Ennek keretében a
tanulóknak lehetőségük nyílik önálló vélemény
kialakítására, személyes élmények és érzések
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4.3.

Tiszteletben
tartja
a
gyermekek,
a
tanulók
személyiségét,
tudatosan
keresi a bennük rejlő
értékeket, a gyermekekhez, a
tanulókhoz
felelősen
és
elfogadóan viszonyul.

Alapfokú művészetoktatás

módszereit. A gyakorlatokat és dramatikus
tevékenységet követő elemző megbeszélés
folyamán a növendékek
megfogalmazzák
érzéseiket, véleményüket és gondolataikat, mely
növeli az önkifejezés képességét és a személyes
vélemény kialakítását, az autonóm személyiség
kibontakozását.
A portfólió tematikus terve és óratervei, az
értékelés dokumentumai igazolják, hogy a
művészeti terület, a dráma és színjáték tanulásának
pozitív hatása megmutatkozik más területeken is. A
komplex személyiségfejlesztés, a készségfejlesztő
gyakorlatok, a reális énkép és önértékelés
kialakulása,
az
önálló
gondolkodás,
véleményformálás és érvelés képessége az élet más
területein is megmutatkoznak.
A portfólió elemei nyitott, érdeklődő, elfogadó
attitűdről tanúskodnak. Érzékeny és nyitott a
tanulók
problémáira,
személyiségüket,
érzékenységüket tiszteletben tartja. Mivel a dráma
és színjáték nevelési-oktatási folyamatában mind a
gyermek, mind a tanár egész személyiségével vesz
részt, tiszteletben tartja tanítványai egyéniségét,
személyiségét és ezt elvárja tanítványaitól is.
Képes felfedezni növendékei értékeit és erősségeit,
pozitív érzelmekkel viszonyulni hozzájuk.
A portfólió reflexiói rámutatnak, hogy a dráma- és
színházpedagógus szakmai önreflexióra és
önkorrekcióra képes. Képes megállapításait és
ítéleteit revideálni. Nyitott a tanítványokra, az új
befogadására, képes a kételkedésre és a
változtatásra, új módszerek kipróbálására.

megfogalmazására, az önbizalom és önértékelés
fejlesztésére.

Empátia és tolerancia jellemzi: tiszteletben tartja
tanítványai egyéniségét, személyiségét, és
véleményét és tanítványait is egymás elfogadására,
egyéniségük tiszteletben tartására ösztönzi. Ehhez
a foglalkozásokon meleg, elfogadó légkört teremt,
ahol a gyerekek védett helyzetben bátran
megnyilvánulhatnak, elmondhatják gondolataikat,
véleményüket, kifejezhetik érzelmeiket. Érzékeny
és empatikus a tanulók problémáira. Képes
felfedezni növendékei értékeit és erősségeit,
pozitív érzelmekkel viszonyulni hozzájuk.
Az óramegbeszélés rávilágít, hogy a foglalkozások
tapasztalatai alapján képes saját munkáját reálisan
értékelni, a gyermekek reakcióit elemezni és
értékelni, belőlük következtetéseket levonni, új
célokat és feladatokat kijelölni.
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4.4.

Megismerteti
a
gyermekekkel, a tanulókkal
az érintett korosztályra a
tantervi,
tartalmi
szabályozókban
meghatározott
egyetemes
emberi, európai és nemzeti
értékeket és azok tiszteletére
neveli őket.

Alapfokú művészetoktatás

Folyamatos önellenőrzés, kritikai attitűd jellemzi,
amely képessé teszi a tanítási-nevelési folyamatok
felülvizsgálatára és korrekciójára, szükség szerinti
módosítására.
A portfólió dokumentumai alátámasztják, hogy a
drámapedagógus, ha erre lehetősége van, elősegíti
a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek
megismerését és elfogadását, tanítványai európai és
nemzeti identitásának kialakulását és erősödését.
(Pl.: az európai kultúrával, nemzetekkel, unióval,
európai
és
nemzeti
hagyományokkal,
népszokásokkal kapcsolatos tartalmak, események,
projektek). Tisztában van a művészeti ág, a báb- és
színjáték, a színház egyetemes, nemzetközi és
európai, valamint nemzeti, hazai értékeivel és ezt a
gyakorlati képzés során közvetíti tanítványai felé
kiemelve azok fontosságát, értékét.
A színjáték tanszak esetében kevés a hagyományos
értelemben vett elméleti anyag, ismeretanyag a
képzésben. Az új ismeretek tanítása a tapasztalás, a
játék, a gyakorlat, a kontextus hozadéka lehet, de
nem elsődleges cél. Cél: az alapvető
színházelméleti, dramaturgiai fogalmak és
szakkifejezések elsajátítása mellett - a meglévő
ismeretek gyakorlati alkalmazása, illetve a
gyakorlati képzés során közvetve elsajátított
színházelméleti alapfogalmak, összefüggések
felismerése, megtapasztalása. A művészeti ág
közös elméleti tantárgya, a 3. évfolyamtól
választható
színházismeret,
tevékenységközpontúan,
gyakorlatcentrikusan
ismerteti meg a színházelmélet, a színháztörténet, a

A foglakozás alatt a feladatismertetés, a narráció, a
korrigálás, az egyeztetések, valamint az elemző
beszélgetés bizonyítja, hogy tisztában van a
bábjáték, a dráma- és színjáték elméleti
ismereteivel, színházelméleti és dramaturgiai
fogalmaival, a művészeti ág egyetemes és nemzeti
értékeivel és ezt az általános műveltség
fejlesztéseként folyamatosan közvetíti tanítványai
felé a gyakorlati képzés folyamán.
A szabadon válaszható színházismeret tantárgy
keretében a színházismeret, egyetemes és hazai
színház- és drámatörténet, a dramaturgia, a
bábművészet
elméleti
ismereteit,
jelentős
alkotásait,
értékeit
élményszerűen
és
tevékenységközpontúan ismerteti meg.
A foglalkozásokon megfigyelhető, hogy a
drámapedagógus értékközvetítő tevékenysége
mennyire tudatos: a szakkifejezéseket a feladatok
meghatározásában és az elemző értékelésben a
tanulók életkorának megfelelően, tudatosan
használja. A foglalkozás témájának kibontásakor a
játék kontextusának meghatározásakor épít a
gyerekek előzetes tudására, tapasztalataira és bővíti
ismereteiket, általános műveltségüket, felhívja a
figyelmet a művészeti ághoz tartozó európai és
nemzeti értékekre. A foglalkozás elemzésekor
hangsúlyt fektet a tudatosításra ("mit miért
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dramaturgia, a bábozás és bábtechnika elméleti csinálunk", a szakmai ismeretek átadására és az
ismereteivel, egyetemes és nemzeti értékeivel a egyetemes emberi értékek közvetítésére.
tanulókat.
4.5.

Tudatos értékválasztásra és a
saját
értékrendjük
kialakítására
ösztönzi
a
gyermekeket, a tanulókat.

Ismeri a személyiségfejlesztés, a készségek és
képességek,
az
önismeret,
önazonosság,
önbizalom, az önértékelés, az alkotó önkifejezés
kialakításának és fejlesztésének eszközeit,
módszereit. A gyakorlatokat és dramatikus
tevékenységet követő elemző megbeszélés
folyamán a növendékek
megfogalmazzák
érzéseiket, véleményüket és gondolataikat, mely
növeli az önkifejezés képességét és a személyes
vélemény kialakítását, az autonóm személyiség
kibontakozását.
A személyre szabott értékelés, az ön- és
társértékelés
segít
az
egyéni
értékrend
kialakításában, illetve az önkritikus szemlélet
kialakításában.

4.6.

Tudatosan alkalmazza a
gyermekek,
a
tanulók
sokoldalú
megismerését
szolgáló
pedagógiaipszichológiai módszereket.

A portfólió dokumentumai bizonyítják, hogy a
pedagógus ismeri a fejlődéslélektan által
meghatározott
életkori
jellemzőket,
a
személyiségfejlődés és a szocializáció folyamatát.
Rendelkezik
a
tanítványok
komplex
személyiségfejlesztéséhez szükséges pedagógiai,
művészetpedagógiai,
drámaés
színházpedagógiai, pszichológiai tudással.

A
foglalkozások
célja
a
komplex
személyiségfejlesztés,
az
ízlés,
látásmód
formálása, a művészi kifejezőkészség, a fantázia és
kreativitás fejlesztése a bábjáték, dráma és
színjátszás eszközrendszerével. A foglakozáson
megfigyelhető, hogy ismeri az önismeret,
önkritika, a társismeret, az önálló véleményalkotás,
kritikai
szemléletmód
kialakításának,
fejlesztésének módszereit és eszközeit. A
foglalkozások folyamán a feladatok, nagyobb
logikai egységek után vagy az óra végén
összegzésre, elemző megbeszélésre, a közös
munka, a tanulási folyamat értékelésére kerül sor.
Ennek keretében a tanulóknak lehetőségük nyílik
önálló vélemény, meggyőződés kialakítására,
személyes élmények és érzések megfogalmazására,
az önbizalom és önértékelés fejlesztésére, amely
hozzásegíti az egyéni értékrend és ízlés
kialakításához.
Attól függően, hogy a pedagógus hol tart a tanításitanulási folyamatban, a dráma vagy színjáték
foglalkozás különböző mértékben mutatja be a
tanulói személyiség sokoldalú feltárását és a tanuló
megismerésének különböző módszereit. Az év eleji
csoportépítő, összeszoktató foglalkozások nagy
része az ilyen jellegű játékokra, gyakorlatokra épül,
míg az év folyamán az önismeret és önértékelés
kerül
előtérbe.
Egy
színpadra
állítási
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4.7.

Felismeri a gyermekek, a
tanulók személyiségfejlődési –
és az esetleg jelentkező
tanulási nehézségeit - s képes
számukra hatékony segítséget
nyújtani, vagy szükség esetén
más szakembertől segítséget
kérni.

Alapfokú művészetoktatás

A kötelező és szabadon választott elemek
alátámasztják, hogy a drámapedagógusnak a
tanulók megismerésére, személyiségük feltárására
a foglalkozások szabad légköréből és a dráma és
színjáték természetéből adódóan sokféle eszköz áll
rendelkezésére. A kötetlen és irányított
beszélgetés, a nyitott mondatok „én” közlései, az
asszociációs
és
fantáziajátékok,
elemző
beszélgetések alkalmával megnyilvánuló egyéni
vélemények, a különböző önismereti gyakorlatok
lehetővé teszik a növendékek személyiségének
sokoldalú feltárását. A dráma és színház-pedagógia
fontos jellemzője, hogy csoportos művészeti
tevékenység.
A portfólió tartalmi dokumentumai, a tematikus
terv és foglalkozástervek, az egyéni profil és
fejlesztési terv, a hospitálási napló és az esetleírás
bizonyítják, hogy a drámapedagógus tisztában van
a sajátos nevelési igény (SNI), a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézségek (BTM) és a
hátrányos helyzet (HH, HHH) fogalmával, a
problémák különbözőségével. Képes reális képet
kialakítani a tanulók világáról, érdeklődésükről,
jellemükről, attitűdjeikről. Képes a tehetséges, a
különleges bánásmódot igénylő, a nehézségekkel
küzdő, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket
felismerni, számukra hatékony és differenciált
nevelést, fejlesztést nyújtani.
A növendékek személyiségfejlődését folyamatában
szemléli, képes az egyéni, személyre szabott
fejlesztési célok és értékelési normák kialakítására,
az egyéni fejlődés nyomon követésére. Képes

próbafolyamat, bár sokat hozzátesz a tanuló
személyiségképéhez, elsődlegesen nem az egyéni
sajátosságok
megismerése
a
cél.
A
drámapedagógus tiszteletben tartja tanítványai
egyéniségét, személyiségét, és véleményét, és ezt
elvárja tanítványaitól is.

A látogatott foglalkozáson megfigyelhető, hogy a
dráma- és színház pedagógia terápiában is használt
játékaival,
gyakorlataival,
dramatikus
tevékenységével, szituációs játékaival különösen
alkalmas a személyiségfejlődési és szociális
problémákkal küzdő gyerekek fejlesztésére,
felzárkóztatására. A pedagógus képes csoportjában
olyan elfogadó, nyitott, empatikus légkört
teremteni, amely egyszerre alkalmas a sajátos
nevelési igényű gyermekek integrálására, illetve a
tehetséggondozásra. A foglalkozások oldott
légköre, befogadó szellemisége, illetve a művészeti
nevelés közoktatástól eltérő prioritásai lehetővé
teszik, hogy a köznevelésben nehézségekkel,
kudarccal küzdő tanulókat a dráma- vagy színjátszó
csoport befogadja, elfogadja és a kreatív, alkotó
folyamat részeseként a növendék sikerélményhez
jusson.
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olyan hosszú távú fejlesztési terveket összeállítani,
amely lehetővé teszi a különleges bánásmódot
igénylő gyermekek együttnevelését, foglalkozáson
belüli egyéni fejlesztését.

4.8.

Felismeri a gyermekekben, a
tanulókban
a
tehetség
ígéretét, és tudatosan segíti
annak kibontakozását.

4.9.

Az együttnevelés keretei
között is módot talál a
gyermekek,
a
tanulók
esetében az egyéni fejlődés
lehetőségeinek
megteremtésére.

A drámapedagógus tanítványait felkészíti az alap
és záróvizsga követelményeire, illetve a szakirányú
közép- és felsőfokú továbbtanulásra, valamint a
művészeti
ághoz
kapcsolódó
művészeti
versenyeken és fesztiválokon való részvételre. A
portfólió dokumentumaiból kitűnik, hogy felismeri
a tehetségígéretet, ismeri a tehetségazonosítás
módszertanát, képes a tehetségfejlesztése a
foglalkozások keretei között, segíti a tehetséges
gyermekek pályaorientációját.
A drámapedagógus képes a tehetséges, a
különleges bánásmódot igénylő, a nehézségekkel
küzdő, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket
felismerni, számukra hatékony és differenciált
nevelést, fejlesztést nyújtani a bábjáték, a dráma- és
színjáték eszköztára segítségével, amely lehetővé
teszi a különleges bánásmódot igénylő gyermekek
együttnevelését, foglalkozáson belüli egyéni
fejlesztését.

A foglalkozáson megfigyelhetők az átlagtól eltérő,
különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni,
differenciált fejlesztésére alkalmazott stratégiák és
módszerek. Pl.: külön feladat a mozgékony gyerek
lekötésére, szervező feladat csoporton belüli
státuszának
emelésére,
magabiztosságának
fejlesztésére, ugyanannak a feladatnak magasabb
vagy alacsonyabb szintű változata a különböző
tanulók tudásszintje és képessége szerint,
különleges vagy plusz megfigyelési szempont,
külön feladatkör – kellékes, zenefelelős, technikus
stb. – meghatározása stb.).
A foglalkozáson megfigyelhető, hogy képes a
tudásszint
szerinti
differenciálásra,
a
tehetségesebb, gyorsabban haladó gyermekek
számára
magasabb
szintű
követelmények
megfogalmazására. A tehetségfejlesztést a
foglalkozás keretei között személyre szabottan
képes biztosítani tanítványai számára. Ennek
eszköze a személyre szabott, folyamatos
visszajelzés, korrigálás.
A dráma és színjáték tevékenységközpontú
élménypedagógia.
A
hátrányok
és
esélyegyenlőtlenségek leküzdésére a művészetek,
az alapfokú művészetoktatás tanszakai, a dráma- és
színház-pedagógia eszközei különösen alkalmasak
szociális kompetenciákat erősítő, komplex
személyiségfejlesztő hatásukkal. A foglalkozások
komplex szemléletmódot tükröznek, ahol a célok és
feladatok úgy lettek meghatározva, hogy az
általános és egyéni fejlesztési céloknak és
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Ott ahol a hátrányos helyzetű diákok integrációja a
fő cél, megtalálja az optimális arányt a hátrányos és
a
nem
hátrányos
helyzetű
gyermekek
tevékenykedtetésében.
A drámapedagógust a világ diverzitását,
sokszínűségét szem előtt tartó komplex
szemléletmód jellemzi. Ez a látásmód határozza
meg művészetpedagógiai munkáját is, amelyben az
általános és egyénre szabott fejlesztési célokat és
szükségleteket egységben kezeli. Ezt az integráló,
komplex szemléletmódot tükrözik a portfólió
tervezési és szabadon választott dokumentumai
(tematikus terv, foglalkozásterv, tanmenet,
projektterv,
értékelés
dokumentumai,
csoportvezetői munkaterv, foglalkozáson kívüli
program).
A foglalkozásokon megvalósuló tantárgyi
integráció (beszéd és vers, mozgás és tánc, ének és
zene) is segíti, hogy a komplex fejlesztésen belül
minden gyerek egyéni fejlődésének, fejlesztésének
megfelelő
képzésben
részesüljön.
Pl.:
mozgáskészség, egyensúly, testtudat, dinamika,
tánctudás, énektudás, zenei készség, ritmusérzék
beszédkészség,
kifejezőkészség,
artikuláció,
előadó készség, vers- és prózamondás stb.)

feladatoknak is eleget tegyen. A különböző
életkorú, képességű és tudásszintű tanulók
ugyanazokat a gyakorlatokat és tevékenységeket
különböző szinten végzik. A pedagógus az
általános
értékeléssel
és
az
egyéni
visszajelzésekkel egyszerre valósítja meg az
általános és egyéni fejlesztési célokat.

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
A drámajáték és színjátszás csoportos tevékenység, interakciók sorozata. A közös munka, az alkotó folyamat számára nélkülözhetetlen a
csoportkohézió, az együttműködésre kész, elfogadó és befogadó közösség kialakítása, amelyet összeköt a közös tevékenység, játék, a közös élmény
és a közös cél. A hátrányok és esélyegyenlőtlenségek leküzdésére a művészetek, az alapfokú művészetoktatás, a dráma- és színjáték eszközrendszere
a szociális kompetenciákat erősítő, komplex személyiségfejlesztő hatásával különösen alkalmas.
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Ismeret: Ismeri a közös tevékenység és élmény közösségteremtő erejét, a foglalkozásokon kívüli szakmai és szabadidős tevékenység fontosságát.
Ismeri a közösségteremtés, közösségépítés, az együttműködés, a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző eljárásait, stratégiáit, módszereit
és eszközeit. Ismeri és tiszteletben tartja tanítványai szociokulturális jellemzőt, az esélyegyenlőség ellen ható tényezőket, leküzdésükre,
kompenzálásukra a drámapedagógia sajátos eszközrendszerét és módszereit hatékonyan mozgósítja.
Képesség: Felkészült csoportjai szervezésére és vezetésére, a konfliktusok és problémák hatékony kezelésére. Képes olyan helyzeteket teremteni,
amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges működését, segítik a csoporttagok azonosulását, elkötelezettségük kialakulását.
Képes az alapfokú művészeti iskolás csoportok mellett az iskolai színjátszó kör, egyéb színházi tevékenységi forma szervezésére és működtetésére.
Attitűd: Pedagógiai tevékenységét partnerközpontúság jellemzi, ahol a tanár és a diák, gyakran szerepben, egymás személyiségét és jogait
kölcsönösen tiszteletben tartva, partnerként működik együtt. Nyitott a társadalmi és kulturális sokszínűségre, mások értékeinek, véleményének
megismerésére és ezt a szemléletmódot közvetíti tanítványai felé is. Elkötelezett a demokratikus értékek és gondolkodás iránt.
Indikátorok
5.1.

A pedagógus az általa vezetett
gyermek- és tanulócsoportok
fejlesztését
a
közösségfejlesztés
folyamatának ismeretére, és a
csoportok tagjainak egyéni és
csoportos
szükségleteire,
sajátosságaira alapozza.

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfolió alapján
Az óralátogatás alapján
A színház- és bábművészeti képzésnél az egyik A foglalkozás és az óramegbeszélés bizonyítja,
legfontosabb
feladat
a
csoportépítés,
a hogy ismeri csoportját és tanítványait. Alkalmazza
csoportkohézió, az együttműködésre kész, a csoportok és a tanulók társas helyzetére
elfogadó és befogadó közösség kialakítása, amelyet vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, le tudja
összeköt a közös cél, a közös tevékenység és a írni csoportja aktuális csoportdinamikai állapotát,
közös élmény.
meg tudja határozni a gyerekek egymáshoz fűződő
A drámapedagógus ismeri a csoport, a viszonyát, a centrumban és a periférián lévő
csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, tanulók helyzetét, a vezetésre alkalmas és a
szociológiai és kulturális sajátosságait, a visszahúzódó, az előre vivő és a hátra mozdító
csoportdinamikai
tényezőket.
Ismeri
a növendékeket, rendelkezik ez utóbbi helyzetre
közösségteremtés,
közösségépítés,
az segítő stratégiával.
együttműködés, a motiváció kialakításának A foglalkozáslátogatás bizonyítja, hogy a
stratégiáit, módszereit és eszközeit, és ezeket drámapedagógus együttműködésre kész, elfogadó
folyamatosan alkalmazza a közös célokért tenni és befogadó közösség kialakítására törekszik,
képes közösség összehangolása érdekében.
képes olyan helyzeteket teremteni, amelyek
biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és
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A portfólió tanítási-tanulási dokumentumaiból, az
esetleírásból és csoportprofilból kiderül, hogy a
drámatanár ismeri a tanulók és a csoport
megismerésének módszereit, a gyerekek egyéni
fejlesztési szükségleteit, és a tervezés során ezeket
fokozottan szem előtt tartja. Ismeri azokat a
tudományos tapasztalatokat, melyek a csoportos,
kooperatív tanulásszervezés hatékonysága mellett
szólnak, ismeri a csoportszervezés sajátos feladat
és feltételrendszerét. Tisztában van a közös
tevékenység és élmény közösségteremtő erejével.
A
közösségteremtés,
közösségépítés,
az
együttműködés, a motiváció kialakításának
stratégiáit, módszereit és eszközeit az egész év
folyamán alkalmazza a közösség összehangolása, a
befogadó légkör fenntartása, az egyéni és csoportos
fejlesztési célok megvalósítása érdekében. A
portfólió kötelező és szabadon választott
dokumentumai és reflexiói (Pl.: csoportprofil,
foglalkozástervek, esetleírás, iskolai és iskolán
kívüli közösségi és szakmai program bemutatása,
személyiségfejlesztő
tréning
megvalósítása,
tanulói ön- és társértékelés bemutatása,
szociometria, csoportvezető munkaterv, közös
szabályrendszer
bemutatása,
projekt
megvalósítása)
bemutatják
a
pedagógus
közösségépítésért tett erőfeszítéseit és eredményét.
A színjáték és bábjáték tanszakon fontos
közösségépítő szerepe van a fellépéseknek, az akár
több napos gyermek- és diákszínjátszó
fesztiválokon való
szereplésnek,
amelyek
meghatározó élményt jelenthetnek a tanulók

egészséges működését, segítik a csoporttagok
azonosulását,
elkötelezettségük
kialakulását.
Ennek egyik legfontosabb eszköze az ismerkedő,
kapcsolatteremtő, csoportépítő, együttműködést
fejlesztő, bizalomerősítő, ön- és társismeretet
elősegítő, kommunikációs játékok és gyakorlatok,
amit a drámapedagógus, akár bemelegítésként,
beépít a foglakozás menetébe. A foglalkozás
keretében - tanulási tréning mintájára személyiségfejlesztő
és
közösségépítő
(csapatépítő) tréninget is szervezhet csoportja
számára.
A
drámapedagógus
foglalkozásvezetésének közvetett célja, hogy a
csoportból együttműködésre kész, elfogadó és
befogadó közösség alakuljon ki, amelyet összeköt
a közös tevékenység, játék, a közös élmény és a
közös cél. A foglalkozásokon előtérbe kerülnek a
dráma és színjáték tanításának alapját képező
személyiségfejlesztő, együttműködést segítő,
bizalomerősítő játékok és gyakorlatok, amelyeket a
gyerekek egyéni és csoportos szükségleteire
alapozva tervez.
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5.2.

Megteremti
az
általa
irányított nevelési, oktatási
folyamat
során
az
együttműködési képességek
fejlődéséhez
szükséges
feltételeket.

5.3.

Szakszerűen és eredményesen
alkalmazza a konfliktusok
megelőzésének és kezelésének
módszereit.

Alapfokú művészetoktatás

számára. Az iskolai vagy külső szakmai programok
(pl.:
színházlátogatás,
színpadbejárás,
kulisszajárás), illetve a dráma és színjátszó táborok
nemcsak szakmai szempontból fontosak, hanem
komoly közösségteremtő erővel bírnak.
A portfólió kötelező és szabadon választott
elemeiből kitűnik, hogy a drámapedagógus ismeri
a közös tevékenység és élmény közösségteremtő
erejét, az együttműködést kialakító és fenntartó
stratégiákat és módszereket. Felkészült csoportjai
szervezésére és vezetésére,
a hatékony
együttműködés kialakítására. Képes olyan
helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a
csoport közösséggé fejlődését és egészséges
működését, segítik a csoporttagok azonosulását,
elkötelezettségük kialakulását. A foglakozásokba,
akár előkészítő, ráhangoló, összerázó bemelegítés
formájában beépülnek az együttműködést fejlesztő,
közösségépítő,
bizalomerősítő
játékok
és
gyakorlatok.
Egymás
elfogadását,
az
együttműködést erősítik az elemző beszélgetések
során elhangzó különböző vélemények ütköztetése
és elfogadása.
A színház- és bábművészeti területre jellemző,
hogy művelője egész személyiségével veszt részt a
tevékenységben. A dramatikus tevékenység során a
gyerekek saját élményeiket, tapasztalataikat,
érzéseiket és vágyaikat mozgósítják, ami egyrészt
sérülékennyé és kiszolgáltatottá teheti őket,
másrészt gyakran vezet belső és külső
konfliktushoz. A pedagógus felelőssége olyan
védett, elfogadó légkör és szituáció megteremtése,

A drámatanár a foglalkozás közben olyan
módszereket alkalmaz, amelyek a drámajáték és
szín/bábjáték
csoportos
tevékenységéhez
elengedhetetlen együttműködést létrehozzák és
fenntartják.
Együttműködést
fejlesztő,
közösségépítő játékokra és gyakorlatokra nem
minden esetben kerül sor egy foglalkozáson, a báb,
a dráma és a színjáték azonban partnerközpontú
művészeti ág, akciók és interakciók sorozatán
keresztül valósul meg. Az interakció pedig
feltételezi az együttműködést. A foglalkozáson
megfigyelhető, hogy a tanár olyan koncentrált,
elfogadó és kreatív miliőt teremt, amely kedvez az
együttműködésen alapuló társas tevékenységek
megvalósulásának.

A foglalkozásokon megfigyelhető, hogy a
drámapedagógus igyekszik a konfliktusokat
azonnal feloldani, a problémákat kezelni. Ehhez
megfelelő módszertani felkészültséggel és rutinnal
rendelkezik. A drámafoglalkozásokon nemcsak a
gyerekek között felmerülő problémákat kell
megoldani,
hanem
a
szerepjátékból,
szerepkonfliktusokból adódó feszültséget is fel kell
oldani. Ezt segítik az elemző beszélgetések, a
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ahol a gyerek biztonságban érzi magát,
kitárulkozhat, nem sérül. A belső, főleg kamasz
tanulóban keletkező konfliktusok kezelése
legalább olyan fontos része a drámapedagógus
munkájának, mint a csoporton belüli nézeteltérések
feloldása. A konfliktusok megelőzésére a
drámapedagógia egyik legfontosabb eszköze a
csoportszerződés. Az együttműködés, a folyamatos
munkához
szükséges
keretek,
viselkedési
elvárások,
normák
meghatározására
csoportszerződést köt a tanár és a csoport, amely
mindkét fél számára kölcsönösen elfogadható és
betartható. Ez hosszútávra érvényes, amit szükség
szerint felül lehet vizsgálni és módosítani. A
konfliktusok elkerülésének másik fontos eszköze a
kapcsolattartás, a következetes és egyénre szabott
azonnali visszajelzés, visszacsatolás, illetve a
foglakozáson belüli és kívüli beszélgetés,
egyeztetés, elemző értékelés.
Az alapfokú művészetoktatásban a csoportok
általában nem homogének, a különböző korú,
különböző helyről érkező gyermekek között
gyakoriak az érdek vagy érték konfliktusok, a
vélemény- vagy nézetkülönbség. Ezeknek
kezelésére a drámapedagógus a stratégiák és
módszerek széles tárházával rendelkezik. Ismeri a
konfliktuskezelés
és
problémamegoldás
folyamatát, különböző módszereit és eljárásait. A
feszültségoldó, relaxációs gyakorlatok alkalmasak
a feszültség oldására, az intenzív mozgásos vagy
hangerő gyakorlatokat az egyénben és a csoportban
felgyülemlett feszültség levezetésére.

levezető, feszültségoldó gyakorlatok. A drámatanár
moderátorként
szervezi
és
irányítja
a
drámatevékenység egyeztetési folyamatát. A
felmerülő problémákat, apró konfliktusokat
helyben tudja kezelni, azonnal képes konszenzust
teremteni, alkut kötni, kibékíteni vagy egyezségre
juttatni a feleket. A konfliktuskezelés folyamatában
a drámapedagógus igyekszik a problémamegoldás
győztes/győztes stratégiáját alkalmazni, elkerülve
ezzel a felek frusztrációját. A drámamunkát kísérő
felfokozott érzelmi helyzetben gyakran alakulnak
ki konfliktusok, nézeteltérések. Ha ezek nem
kezelhetők megnyugtatóan az adott szituációban,
túlnőnek a foglalkozás keretén, vagy elhúzódóak, a
pedagógus a foglalkozás keretén kívül kereshet
megoldást
(pl.:
egyéni
vagy
csoportos
megbeszélés, mediáció, szerződés stb.) A
pedagógus az egyéni, páros, kiscsoportos
munkában folyamatosan figyeli, és szükség szerint
segíti és értékeli tanítványai munkáját. A
problémák, nézeteltérések elkerülésének vagy
megelőzésének folyamatosan jelen lévő eszköze a
foglakozáson az egyeztetés, beszélgetés, elemző
értékelés, amiben a tanár moderátorként vesz részt.
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5.4.

Ösztönzi a gyermekek, a
tanulók
közötti
véleménycserét,
fejleszti
kommunikációs
képességeiket, fejleszti a
tanulókban
az
érvelési
kultúrát.

Alapfokú művészetoktatás

Az esetleírás, a szabadon választott dokumentumok
és reflexiók bemutatják a folyamatosan jelen lévő,
mélyebb konfliktusok, problémák elemzésének és
kezelésének folyamatát, technikáit és módszereit,
kezdve az egyéni és csoportos beszélgetésen,
vitavezetésen (moderálás), a szülőkkel és
kollégákkal
való
konzultáción
át
a
konfliktuskezelés
hatékony
technikáinak
alkalmazásáig (értő figyelem, mediáció, resztoratív
technika stb.).
A tematikus terv és foglalkozástervek, a hospitálási
napló, a tanulói ön- és társértékelés, a közösen
alkotott szabályrendszer és ezek reflexiói
bemutatják, hogy a drámapedagógus ismeri a
növendékek megismerését és elfogadását segítő
technikákat, módszereket, az érvelés és a
vitakultúra kialakításnak és fejlesztésének
módszereit.

A dráma- és bábfoglalkozásokon, akár a
ráhangolás, bemelegítés részeként, előtérbe
kerülnek a kommunikációs gyakorlatok. A
feladatok során elsajátított képességek és
készségek nemcsak az improvizációban vagy a
színjátékos tevékenységben, de a mindennapi
életben is hasznosíthatók. Nyugodt, biztonságot
adó légkör kialakításával lehetőséget biztosít és
ösztönzi a növendékeket az önálló gondolatok
megfogalmazására, önálló vélemény kialakítására,
az érvelés technikáinak elsajátítására és a vitára. A
feladatokat, gyakorlatokat, a foglalkozás nagyobb
egységeit
érvekkel
alátámasztott
elemző
beszélgetés követi, ahol lehetőség nyílik egymás
véleményének
meghallgatására,
munkájának
értékelésére, ami segíti a tanulók énképének
fejlődését, az önértékelés kialakítását. A
pedagógust nyitottság, elfogadás és empátia
jellemzi, ami alkalmassá teszi az együttműködésre,
a gyerekek gondolatainak, véleményének,
nézeteinek,
ötleteinek,
kezdeményezéseinek
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elfogadására, elfogadó, bizalomteli légkör
kialakítására.
A drámapedagógus a beszélgetések, elemző
megbeszélések
alkalmával
moderátoraként
irányítja a tanulók spontán megnyilvánulásait,
támogatja az egymás közti kommunikáció, a
vitakultúra fejlődését.
5.5.

5.6.

A drámatanár a foglalkozás közben olyan
módszereket alkalmaz, amelyek a drámajáték,
bábjáték és színjáték csoportos tevékenységéhez
elengedhetetlen együttműködést, egymás iránti
elfogadást megteremtik és fenntartják. Olyan
pedagógiai helyzeteket, valós és fiktív szituációkat
teremt, amelyek erősítik a gyerekek közösség iránti
elköteleződését
és
felelősségvállalását.
Közösségépítő játékokra és gyakorlatokra nem
minden esetben kerül sor egy foglalkozáson, a
bevonódást, a tevékenység és közösség iránti
elköteleződést, az együttműködés felkeltését és
fenntartását célzó stratégiák és módszerek
(irányított vagy véletlenszerű partner- és
szerepválasztási lehetőség, megegyezésen alapuló
feladat- vagy megoldási forma választása) azonban
megfigyelhetők. A dráma kontextus építő,
szerepmélyítő szakaszában szükséges egyeztetés,
konszenzus, a közös tudás megteremtése fontos
eszköze az együttműködés, a közösség iránti
szerepvállalás erősítésének.
Pedagógiai feladatai során A portfólió esteleírásából és csoportprofiljából, a A látott foglalkozások megmutatják, hogy a
figyelembe veszi és értékként tervezési dokumentumok megjegyzéseiből és a drámapedagógus ismeri és tiszteletben tartja a
közvetíti a gyermekek, a reflexiókból kiderül, hogy a drámapedagógus gyermekek nemi, nemzeti, európai, etnikai, vallási
A gyermekek, a tanulók
nevelése, oktatása során a
közösség
iránti
szerepvállalást
erősítő
pedagógiai
helyzeteket
teremt.

A portfólió kötelező és szabadon választott
elemeiből kitűnik, hogy a drámapedagógus ismeri
a
közösségteremtés,
közösségépítés,
az
együttműködés, a motiváció kialakításának
stratégiáit, módszereit és eszközeit, és tisztában van
a közös tevékenység és élmény közösségteremtő
erejével. Felismeri a foglalkozásokon kívüli
szakmai és szabadidős tevékenység fontosságát és
a lehetőségeket figyelembe véve szervez ilyen
alkalmakat csoportjai számára. Képes olyan
helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a
csoport közösséggé fejlődését, segítik a
csoporttagok azonosulását, elkötelezettségük
kialakulását, a tagok közösségi szerepvállalását, az
egymás iránti felelősségvállalást, a szolidaritást.
Motiváló hatású, az elköteleződést és a közösség
iránti felelősséget erősíti, közösséget érintő
problémákra, belső konfliktusokra közösen keresik
a megoldást.
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tanulók és tanulóközösségek
eltérő kulturális, társadalmi
hátteréből
adódó
sajátosságokat.

Alapfokú művészetoktatás

ismeri
csoportját
és
tanítványait,
az
esélyegyenlőség ellen ható szociális és kulturális
tényezőket, és ezek leküzdésére, kompenzálására a
drámapedagógia sajátos eszközrendszerét és
módszereit hatékonyan mozgósítja. Ismeri és
tiszteletben tartja tanítványai szociokulturális
jellemzőit (nemi, faji, nemzeti, etnikai, vallási
hovatartozás, világnézet), támogatja megőrzésüket,
és ezt elvárja tanítványaitól is. Ismeri csoportját,
szociológiai és kulturális sajátosságait, valamint
toleranciaszintjét. A csoporttagokat a másság
megismerésére
és
elfogadására,
előítélet
mentességre neveli, példát mutat az elfogadásra és
toleranciára. A drámapedagógust nyitottság,
elfogadás, empátia, szociális érzékenység és
előítélet menetesség jellemzi. Elismeri a különböző
népek kultúráját, a tanulókat saját nemzetük
hagyományainak
megőrzésére
neveli.
A
drámafoglalkozások
kontextusának
megválasztásakor
megfelelő
kerettávolságot
alkalmaz, figyelembe veszi az érintettséget és
érzékenységet.
Gondolkodása asszociatív: a világot, a foglalkozás
anyagát, a feldolgozandó témát egységben
szemléli. Képes a témaválasztásban az analógiák,
párhuzamok,
a
konkrét
és
asszociatív
kapcsolódások felismerésére és felismertetésre.
Értékközvetítő tevékenysége, más kultúrák
elfogadása
megmutatkozik
a
dramatikus
tevékenységek kontextusának megválasztásában és
felépítésében, a történetek események, problémák
távolításában, különböző korokba és kultúrákba

és
lokális
azonosságtudatát,
támogatja
megőrzésüket, és ezt elvárja tanítványaitól is. A
foglakozásokon,
kellő
körültekintéssel
és
odafigyeléssel, ezt a tudását felhasználja, beépíti a
közös tevékenységbe, támaszkodik az eltérő
kultúrából, vallási közösségből érkező, más
nemzetiségű tanuló identitást meghatározó
ismereteire, tudására. A foglalkozás témáját,
problémáját kibontó kontextus megválasztásánál
azonban figyelembe veszi az érintett gyerekek
érzékenységét, él a távolítás eszközével, megfelelő
kerettávolságot alkalmaz. A foglalkozás témájának
kibontásakor,
a
játék
kontextusának
meghatározásakor épít a gyerekek előzetes
tudására, tapasztalataira és bővíti ismereteiket,
általános
műveltségüket.
A
foglalkozás
elemzésekor hangsúlyt fektet a tudatosításra ("mit
miért csinálunk") és a szakmai ismeretek átadására.
A
drámapedagógia
szituációs
gyakorlatai
különösen alkalmasak különböző élethelyzetek és
társadalmi
szerepek
kipróbálására,
megtapasztalására, ami elősegíti a tanulók szociális
tanulását. A foglalkozáson tapasztalható nyitott,
elfogadó légkör nemcsak egymás, hanem a
szokatlan, az idegen, új értékek elfogadásához, a
másság tolerálásához is hozzájárul.
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5.7.

A gyermekeket, tanulókat
egymás
elfogadására,
tiszteletére,
kölcsönös
támogatására,
előítéletmentességre neveli.

Alapfokú művészetoktatás

helyezésében.
A
szociális
érzékenységet,
társadalmi
nyitottságot
erősítik
a
helyzetgyakorlatok, ahol a tanulók különböző
élethelyzeteket és szerepeket próbálhatnak ki.
A portfólió kötelező és szabadon választott elemei
rámutatnak, hogy a foglalkozások tervezésekor és
megvalósításakor, a szabadidős tevékenységek
szervezésekor olyan helyzetek, szituációk
megteremtésére törekszik, amelyben a tanítványok
empátiás készsége, egymás iránti elfogadása,
együttműködési készsége nő. Tanítványai elé
értékként állítja egymás elfogadását, támogatását,
az együttműködést. A drámapedagógia fő célja,
hogy a gyerekek védett helyzetben megéljenek,
átéljenek olyan szituációkat, amelyek tapasztalata
formálja véleményüket, értékrendjüket. Fiktív
játékhelyzetben olyan valós tapasztalatra tegyenek
szert, amely következtében növekszik empátiájuk,
toleranciájuk, az egymásra figyelési képesség,
egymás elfogadása. Fő cél az attitűdváltás. A
portfólió bizonyítja, hogy tiszteletben tartja a
tanulók nemzeti, európai, etnikai, vallási és lokális
azonosságtudatát, támogatja megőrzésüket, és ezt
elvárja tanítványaitól is. Nyitott a társadalmi és
kulturális sokszínűségre, mások értékeinek,
véleményének
megismerésére
és
ezt
a
szemléletmódot közvetíti tanítványai felé is.
Elkötelezett
a demokratikus értékek és
gondolkodás iránt.

A drámapedagógus a foglalkozáson törekszik a
nyitott és elfogadó légkör kialakítására. Tudatában
van, hogy a pedagógia legfontosabb eszköze a
követhető példa, minta, ezért magatartását a
nyitottság, előítélet menetesség, tolerancia
jellemzi.
Törekszik a csoporton belüli
együttműködés,
a
partnerközpontúság
kialakítására, ahol a gyerekek megbíznak
egymásban, egymás előtt megnyílnak, meg mernek
nyilvánulni. A gyerekeket egymás és a másság
megismerésére - erre különösen alkalmasak a
komplex drámafoglalkozások és a szituációs
játékok, improvizációk - elfogadására neveli.
A foglalkozásokon nyitottság, elfogadás, empátia,
szociális érzékenység és előítélet menetesség
jellemzi, ami alkalmassá teszi az együttműködésre,
a
tanulók
gondolatainak,
véleményének,
nézeteinek,
ötleteinek,
kezdeményezéseinek
elfogadására, és erre ösztönzi tanítványait is.
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5.8.

Pedagógiai tevékenységében a
nevelt, oktatott gyermekek,
tanulók
életkorából
következő fejlődés-lélektani
jellemzőik
ismerete
tükröződik.

Alapfokú művészetoktatás

A portfólió tervezési dokumentumaiból és
reflexióiból kitűnik, hogy tisztában van tanítványai
életkori sajátosságaival, ismeri a korosztály
fejlődéslélektani
jellemzőt,
és
pedagógiai
tevékenységében figyelembe veszi azokat. A
különböző tudásszintű és korosztályú csoportok
számára képes az életkori sajátosságokat, a belőlük
fakadó szükségleteket és egyéni érettséget
figyelembe vevő nevelési-oktatási folyamatot
tervezni, foglalkozástervet összeállítani és
megvalósítani. Mivel az alapfokú művészetoktatás
csoportos ágaira jellemző, hogy a csoportok életkor
szerint heterogének, képes a feladatokat,
gyakorlatokat,
dramatikus
szituációkat,
módszereket a különböző tudásszintű és
korosztályú
gyerekek
számára
adekvátan
megtervezni, differenciálni.

A foglalkozáslátogatás és a megbeszélés során
bebizonyosodik, hogy képes eltérő életkorú,
tudásszintű, évfolyamú, drámás előképzettséggel
rendelkező tanulókból álló csoportok számára
biztosítani az együttnevelést. Tisztában van a
különböző életkor fejlődéslélektani jellemzővel és
a drámapedagógia eszköztárát ennek figyelembe
vételével alkalmazza. Ismeri és differenciáltan, az
életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően
használja a drámajáték alapját képező, a tanulási
képességeket és készségeket fejlesztő játékokat és
gyakorlatokat,
a
korosztálynak
megfelelő
helyzeteket, szituációkat teremt. A vizsgált
problémákat,
konfliktusokat
az
életkori
sajátosságoknak megfelelően határozza meg.

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
A dráma és színjáték oktatásától a gyermekek gondolkodási képességének, attitűdjének, képességeinek és készségének, kreativitásának változását,
egyszóval teljes személyiségének fejlődését várjuk. A személyiség ezen összetevőinek változása azonban nehezen mérhető és sztenderdizálható.
Így az egyéni fejlődésre és ütemére, dinamizmusára tevődik a hangsúly. Az általános műveltséget, a művészeti ágra jellemző speciális ismereteket
a gyermek a drámajáték vagy színjátékos tevékenység közben, a kontextuson, helyzeten keresztül, a feldolgozott (irodalmi) szövegeken, a
készségfejlesztő, beszéd-, mozgás-, ének-, ritmus-, zenei gyakorlatokon keresztül sajátítja el. A dráma és színjáték személyes jellegéből és gyakorlati
megközelítéséből következik, hogy az értékelési folyamatban az azonnali, személyre szabott, szóbeli visszajelzésre, az elemző megbeszélésre, az
ön- és társértékelés fejlesztésére, az egyéni vélemény és kritika megfogalmazásának kialakítására, az érvelésre és indoklásra helyeződik a hangsúly.
Ismeret: Megfelelő és releváns tudással rendelkezik az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről. Ismeri az ön- és társismeret
kialakításának és fejlesztésének lehetőségeit és módszereit, valamint az érvelés és a vitakultúra kialakításnak és fejlesztésének eszközeit. Tisztában
van az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja általános, művészeti ágra és tantárgyra vonatkozó előírásaival.
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Képesség: Képes a művészeti ág és a tantárgyak követelményei alapján értékelési szempontrendszert kidolgozni, fejlődési szinteket meghatározni,
a pedagógiai céljainak megfelelő értékelési formákat, módszereket alkalmazni. Képes az egyéni fejlődés nyomon követésére, a folyamatos és
személyre szabott visszajelzésre, alkalmazza az ön- és társértékelés módszerét. Felkészült pedagógiai folyamatok, versenyeken, fesztiválokon elért
eredmények elemzésére, értékekésére.
Attitűd: A tanítványai értékelésében reális és elfogulatlan. Az elemző megbeszéléseket, vitákat elfogadás és partnerség jellemzi.
Indikátorok
6.1.

A tantervi tartalmakat a
gyermekek, a tanulók egyéni
pedagógiai-pszichológiai
szükségleteihez is igazodva
eredményesen és adaptívan
alkalmazza.

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfolió alapján
Az óralátogatás alapján
A báb- és színművészet ág gyakorlati jellegéből A foglalkozás megmutatja, hogy az órát tartó
fakadóan az alapfokú művészetoktatás kötelező pedagógus képes a tanulók érdeklődését, igényeit,
tantervi előírása elsajátítandó tananyag helyett fejlesztési
szükségleteit
és
a
központi
elérendő képesség és készségszinteket fogalmaz követelményeket összehangolni. A foglalkozás
meg mind a követelmények (a tanulók ismerjék, célját és tartalmát, témáját, játékait, feladatait és
legyenek
képesek)
mind
a
tananyag gyakorlatait úgy meghatározni, hogy mind az előírt
(beszédgyakorlatok,
mozgásgyakorlatok, minimális általános fejlesztési és szaktantárgyi
fantáziajátékok,
koncentrációs
gyakorlatok, követelményeknek,
mind
az
életkorának,
dramatikus
játékok,
komplex
dráma) érdeklődésének, fejlesztési szükségleteinek és
meghatározásánál. Alapfokú művészetoktatás igényeinek megfeleljen. Mivel az alapfokú
követelményei és tantervi programjának általános, művészetoktatás szabadon választott oktatási
művészeti ágra és tantárgyra vonatkozó fejlesztési forma, a pedagógus fokozottan odafigyel a szülők
feladatai és tananyagtartalmai tág teret biztosítanak (pl.: általános fejlődés, magabiztosabbá válás,
a
pedagógusnak
a
követelmények kommunikációs
és
színészi
képességek
megvalósításához. Ennek megfelelően a fejlesztési kibontakoztatása, kreativitás fejlődése stb.) és a
feladatok eléréséhez a konkrét tartalmakat, tanulók elvárásaira, az érdeklődés folyamatos
feladatokat
a
tanárnak
magának
kell fenntartására, a tanulók motiválására. Mivel a
meghatároznia. A portfólió kötelező elemei központi követelmények alapvetően képességeket
bizonyítják, hogy megfelelő szaktárgyi és és készségeket, illetve a gyakorlati tevékenység
szakmódszertani tudással rendelkezik ahhoz, hogy során
elsajátítható
általános
szakmai
a tanítványok egyéni pedagógiai-pszichológiai követelményeket határoznak meg, a pedagógusnak
nagy szabadsága van az alapanyag, a kontextus
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6.2.

6.3.

Változatos
pedagógiai
értékelési
módszereket
alkalmaz, a nevelési-oktatási
folyamatban
célzottan
alkalmazza a diagnosztikus, a
fejlesztő és összegző értékelési
formákat.
Változatos, a szakterülete, a
tantárgya sajátosságainak és
az adott nevelési helyzetnek
megfelelő
ellenőrzésiértékelési
módszereket
használ.

Alapfokú művészetoktatás

szükségletinek megfelelő tartalommal megtöltse a
tantervi program által meghatározott kereteket.
A gyakorlat felől közelítő, tevékenységközpontú
dráma és szín- és bábjáték központi követelménye
minimális lexikális tudás elsajátítását követeli meg,
azt is csak magasabb évfolyamon. Így az egyéni
fejlődésre és ütemére, dinamizmusára tevődik a
hangsúly. A célok, követelmények és feladatok
meghatározásánál figyelembe veszi a kiinduló
pontot
(gyerekek szükségletei,
képesség-,
készségfejlesztés, témák, problémák, kontextusok),
a fejlesztési célt (komplex személyiségfejlesztés
dramatikus eszközökkel, szerepbe lépéssel), a
kötelező
követelményeket,
a
pedagógus
felkészültségét (napra kész szakmai-módszertani
ismertek) és személyiségét.
A portfólió kötelező és szabadon választott
dokumentumai és reflexiói rámutatnak, hogy a
drámatanár megfelelő és releváns tudással
rendelkezik az értékelés funkcióiról, folyamatáról,
formáiról és módszereiről.

kiválasztásában, és ezzel a szabadsággal
szakszerűen él a foglalkozás menetében.

A portfólió kötelező és szabadon választott
értékelési dokumentumai rámutatnak, hogy a
drámapedagógus megfelelően ismeri az értékelés
funkcióit, folyamatát, formáit és módszereit. Képes
a művészeti ág és a tantárgyak követelményei
alapján értékelési szempontrendszert kidolgozni,
fejlődési szinteket meghatározni, és azt
következetesen alkalmazni. A dráma és színjáték
oktatásától a tanulók gondolkodási képességének,

A drámamunkában gyakran megfigyelhető, hogy a
foglalkozásokon az értékelés kétirányú. Az
értékelés végigvonul az órán, az egyeztetéstől
kezdve az órát értékelő beszélgetésig. Nemcsak a
tanár értékeli a tanulók teljesítményét, hanem a
növendékek is véleményt alkotnak egymás
munkájáról,
valamint
visszajelzést
adnak
elégedettségükről, a tanár teljesítményéről is. A
folyamatos, azonnali visszajelzés lehet pozitív

A képzés gyakorlati jellegéből adódóan kevés a
hagyományos értelemben vett elméleti anyag,
számon kérhető ismeretanyag a képzésben. A
művészeti ág jellemzője, hogy tevékenységre,
aktivitásra, cselekvésre épül, akciók és interakciók
sorozata.
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attitűdjének, képességeinek és készségének,
kreativitásának változását, fejlődését várjuk. A
növendékeket, a csoportot, a munkafolyamatot,
alkotótevékenységet
személyre
szabott,
differenciált módszerekkel értékeli.

6.4.

Pedagógiai
céljainak
megfelelő
ellenőrzési,
értékelési eszközöket választ
vagy készít.

Nyomon követi a tanulók fejlődését. n
A drámamunka értékelésre, a megértés
ellenőrzésére, a szemlélet- és attitűdváltozás
mérésére önértékelési kérdőív állítható össze,
amely ellenőrzi a megértést, a bevonódást, a
személyes elköteleződést, illetve összefoglalja a
tanulók személyes véleményét, érzéseit a közös
munkával kapcsolatban.

megerősítés, bíztatás, a fejlődés, az erőfeszítés
észrevételezése, segítségadás, segítő kérdés,
figyelmeztetés szabályok, keretek megtartására,
szakmai és tárgyi tévedés javítása. A foglalkozás
nagyobb egységeit, összetett feladatait lezáró
elemző beszélgetésben a tanár értékelése mellett a
tanulók is elemzik és értékelik saját
teljesítményüket és egymás munkáját. A
foglalkozások lezárásaként gyakran kér a
drámapedagógus visszajelzést diákjaitól a
foglakozásról és saját munkájáról. Ennek gyakori
formája a nyitott mondat, egy mondatok, hangulat,
érzelmi állapot kifejezése szóban mimikával,
gesztussal, "odaállás" stb.
A foglalkozáson figyelembe kell venni a művészeti
ág sajátosságát, hogy a színjáték-bábjáték
extrovertált, közönség felé forduló műfaj. Ennek
megfelelően a színjátékos és színpadi ismeretek
(térhasználat, jelenlét, artikuláció, beszédtempó,
kapcsolattartás, takarás stb.) számon kérhetőek,
míg a játékok, gyakorlatok és a drámajáték
introvertált, befelé forduló, intim forma, ahol
figyelni kell, hogy a résztvevők ne sérüljenek, és
ahol az előadásmód külső jegyei nem kérhetőek
számon. A tanulók fejlődését színjáték tanszakon
nagyon nehéz dokumentálni. Leginkább fotókkal,
hangfelvétellel, mozgóképfelvétellel, előadások
felvételével, a drámafolyamat során keletkező
rajzos és írásos dokumentumokkal (pl.: mese,
történet, naplórészlet, emlékkönyv bejegyzés,
közös rajzok, térkép, közösségi tér stb.) lehet
dokumentálni. A foglalkozáson tapasztalható, hogy
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6.5.

A
gyermekeknek,
a A dráma és színjáték interaktív voltából, személyes
gyakorlati
megközelítéséből
tanulóknak személyre szabott jellegéből és
következik, hogy az értékelési folyamatban az
értékelést ad.
azonnali, személyre szabott, szóbeli visszajelzésre,
az elemző megbeszélésre, az ön- és társértékelés
fejlesztésére, az egyéni vélemény és kritika
megfogalmazásának kialakítására, az érvelésre és
indoklásra helyeződik a hangsúly. A folyamatos,
személyre szabott visszajelzés a drámamunka
lényegi eleme. Mivel a csoport nem feltétlenül
homogén, különböző évfolyamú, korú és
tudásszintű tanulók alkothatják, a drámapedagógus
egyszerre érvényesíti az általános, a csoport
egészére vonatkozó és az egyéni követelményeket
és értékelési szempontokat.

6.6.

A gyermeki, a tanulói A drámapedagógus képes mind a hosszútávú
tevékenység
rendszeres tervezésben, mind az aktuális foglakozáson az
ellenőrzésének eredményeit értékelés céljainak és szintjeinek megfelelő
szakszerűen
elemzi, értékelési formák, módszerek meghatározására, az
értékelésüket rendszeresen értékelés eredményeinek felhasználására. Mivel a
felhasználja
fejlesztési központi előírások minimális lexikális tudást,
céljainak,
feladatainak gyakorlat közben elsajátítható szakmai ismereteket
állapítanak meg, így a drámapedagógia elsődleges
kijelölésében.
célja a komplex személyiségfejlesztés. Ezért a
hosszútávú terveket (tanmenet, tematikus terv,
munkaterv) a tanulók szükségletei szerint
folyamatosan módosítani kell. Ez a rugalmasság a
drámapedagógus erénye, egyben a pedagógiai

a pedagógus ismeri és használja az archiválási,
képrögzítési technikákat, aminek segítségével a
tanulók fejlődése nyomon követhető.
A drámamunka akciók és interakciók sorozata, így
a foglalkozáson megfigyelhető, hogy a pedagógus
folyamatosan kapcsolatot tart (verbális kontaktus,
szemkontaktus, gesztus) a növendékekkel. A
drámatanár tud többfelé koncentrálni és
párhuzamos munka esetén a tanulókra, párokra, kis
csoportokra egyszerre figyelni, a tanulók
tevékenységére azonnal reagálni. A gyakorlatok és
feladatok megoldása közben folyamatosan figyeli,
szükség esetén segíti, bíztatja, ösztönzi vagy
korrigálja, javítja a tanulók munkáját. A
visszajelzés ismérve, hogy inkább leíró, mint
értékelő jellegű, egyformán figyelembe veszi a
visszajelzés adójának (közlőjének) és vevőjének
(befogadójának) igényeit. A visszajelzés tehát a
segítségnyújtás egyik formája legyen.
A foglalkozáson a pedagógus a tanulók aktuális
fejlesztési szükségleteit figyelembe véve a
gyakorlatok, feladatok, tevékenységek teljesítése
alapján meg tudja határozni a továbblépés
(fokozás, nehezítés, új feladat, új szempont), a
további fejlesztés irányát. A pedagógus meg tudja
ítélni, hogy egy feladat teljesítésének szintje
megfelelő volt-e vagy további gyakorlásra szorul,
illetve hogy a további gyakorlás az aktuális vagy
egy következő foglalkozás részét képezze-e. A
drámatár a dramatikus munkában (komplex dráma,
színjáték) gyakran a tanulók által létrehozott
anyagból (jelenet, írásos, rajzos anyag, téralakítás,
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következetességet is bizonyítja. Az órai munka és
az elkészült produktumok alapján meg tudja
határozni, hogy merre kell továbblépni, mit kell
fejleszteni a csoportnak közösen és a tagoknak
egyénenként. Képes a versenyeken, fesztiválokon
elért eredmények elemzésére, értékekésére,
tanulságok levonására, az erősségek és
hiányosságok mentén új célokat és feladatokat
meghatározni az egyének szintjén is.

6.7.

Az értékelési módszerek
alkalmazása során figyelembe
veszi azok várható hatását a
gyermekek,
a
tanulók
személyiségének fejlődésére.

A csoportleírások, foglalkozástervek, fejlesztési
tervek és reflexiók bemutatják, hogy a drámatanár
ismeri tanítványait, a követelmények és értékelési
szempontok
meghatározásakor
az
egyéni
fejlesztési szükségletekből indul ki, és a tanuló
fejlődését a bemeneti szinthez méri. Képes az
egyéni fejlődés nyomon követésére, ahol a tanulók

tárgyhasználat, történetépítés stb.) építkezik,
azonnal értékeli és szelektálja a tanulói munkákat
és teljesítményeket, folyamatosan döntést hoz,
meghatározza a továbblépés, a történetalakítás, a
probléma vagy konfliktus elemzésének és
megoldásának irányát.
A látogatott foglalkozás tervében szerepelő
megjegyzések,
illetve
az
óramegbeszélés
megvilágítják, hogy a drámapedagógus hogyan
értékeli saját munkáját, a megtartott foglakozást.
Az összbenyomás mellett fontos a különböző
szempont szerinti elemzés, amely kiterjed a
különös bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésére,
az odafigyelésre. A csoportban az átlagostól eltérő
(kiemelkedő vagy lemaradó, együttműködő vagy
aszociális
stb.)
tanulók
viselkedésének
elemzéséből (sikerült-e elég és megfelelő figyelmet
fordítani rá, hogyan reagált a feladatokra, milyen
módszerek
voltak
célravezetők)
képes
következtetéseket levonni, a pozitív folyamatokat
erősíteni, új stratégiák és módszerek kipróbálását
tervezni. A fejlesztési folyamat során, a
foglalkozások tapasztalatai alapján képes saját
megállapításait felülvizsgálni, következtetéseket
levonni, új célokat és feladatokat kijelölni.
A foglalkozás vezetésekor a drámatanár figyel
növendékei aktuális fizikai, szellemi és érzelmi
állapotára, figyelembe veszi tűrőképességüket.
Ismeri növendékeit és tudja, kit hogyan lehet
ösztönözni, motiválni, tisztában van a "blokkolás"
lehetőségének veszélyével. A foglalkozáson a tanár
törekszik a meleg elfogadó légkör kialakítására,
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haladását nemcsak az általános, minimális
követelményekhez méri, hanem saját magukhoz. A
tanítványai értékelésében reális és elfogulatlan. A
dráma és színjáték tevékenységében minden
partner teljes személyiségével vesz részt, ami
feltételezi a nyitottságot, a kitárulkozást, a
megmutatkozást. Az elemzés és értékelés során
tiszteletben
tartja
tanítványai
érzelmeit,
személyiségét, és olyan elfogadó, empatikus
légkört igyekszik teremteni, amelyben senki nem
sérül.
A gyermekek, a tanulók A portfólió dokumentumai (tematikus terv,
számára adott visszajelzései foglalkozásvázlat, értékelési rendszer bemutatása,
rendszeresek, egyértelműek, személyre szabott értékelés bemutatás, hospitálási
napló) és ezek reflexiói bizonyítják, hogy a
tárgyilagosak.
drámatanár a csoport szükségletei és a tantervi
követelmények alapján képes világos és
egyértelmű általános és szakmai követelményeket
és célokat meghatározni, az értékelés folyamán
ezeket következetesen érvényesíteni. A művészeti
ág és a tantárgyak követelményei alapján képes
általános, az egész csoportra vonatkozó és egyéni,
személyre szabott értékelési szempontrendszert
kidolgozni, fejlődési szinteket meghatározni és
ezeket következetesen alkalmazni. A diákok
munkájának elemzésekor és értékelésekor
érvényesül a differenciálás. A bábjátékos, a drámaés színjátékos tevékenység legfőbb jellemzője az
azonnali reakció (interakció), a visszacsatolás. A
drámapedagógus folyamatos és közvetlen
visszajelzései
egyértelműek,
világosak,
szakszerűek és tárgyilagosak.

ahol a tanulók biztonságban érzik magukat és
mernek "hibázni". A foglalkozáson megfigyelhető
a folyamatos kapcsolattartás, visszajelzés, ami
biztosítja a tanulók egyéni ütemű fejlődését. A
drámapedagógus tisztában van a pozitív
megerősítés fontosságával, ezért a foglakozásokon
az értékelés a pozitívumok kiemelésével kezdődik
és végződik.

A
foglalkozás
megmutatja,
hogy
a
drámapedagógus a foglalkozás vezetésekor, a
feladatok és szabályok ismertetésekor, a munka
elemzésében és értékelésében világosan, érthetően,
a korosztálynak megfelelően, szakszerűen
fogalmaz. Elvárásai egyértelműek és világosak. A
művészeti ág és a tantárgyak követelményei
alapján képes egész csoportra vonatkozó és egyéni;
általános és szakmai követelményeket és értékelési
szempontokat megfogalmazni. Az elkészült munka
bemutatásához (jelenet, etűd, előadás), valamint az
elemző-értékelő beszélgetések során képes jól
megfogalmazott, egyértelmű megfigyelési és
értékelési szempontokat meghatározni.
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Elősegíti a gyermekek, a
tanulók
önértékelési
képességének kialakulását,
fejlődését.

6.10.

Az intézményi pedagógiai
programmal
összhangban
alkalmazott
pedagógiai
ellenőrzési
és
értékelési
rendszert és módszereket,
azok szempontjait az általa
megkezdett nevelési-oktatási
folyamat elején megismerteti

Alapfokú művészetoktatás

A drámapedagógus ismeri az önismeret,
önértékelés,
önbecsülés
kialakításnak
és
fejlesztésének módszereit, eljárásait, gyakorlatait,
játékait, valamint a társak megismerését és
elfogadását segítő technikákat, módszereket, az
érvelés és a vitakultúra kialakításnak és
fejlesztésének
módszereit.
Képes
az
egyeztetéseket,
elemző
beszélgetéseket,
elemzéseket, vitákat irányítani és moderálni. Képes
olyan elfogadó légkört teremteni, ahol a tanulók
elmondhatják
gondolataikat,
véleményüket,
közösen elemzik és értékelik saját maguk és társaik
munkáját. Képes a tanítványok önértékelésének,
magabiztos
fellépésének
fejlesztésére,
önbizalmának
kialakítására.
Pedagógiai
tevékenységét a tanulók munkájának személyre
szabott értékelése jellemzi a bizalom, az önbizalom
és önbecsülés erősítésére. Munkájában a
visszajelzésre, az elemző megbeszélésre, az ön- és
társértékelés fejlesztésére, a segítő kritika, az
egyéni
vélemény
megfogalmazásának
kialakítására, az érvelésre és indoklásra helyezi a
hangsúlyt.
A portfóliónak az egyéni értékelési rendszert
bemutató szabadon választható dokumentuma
adhat információt arról, hogy a pedagógus a
szülővel történő kapcsolattartás helyben szokásos
keretei között, tanév elején tájékoztatja a szülőket
az évfolyam teljesítésének követelményeiről (pl.:
évközi, év végi bemutató, meghallgatás, előadás,
vizsga, művészeti alap- és záróvizsga, stb.), a
pedagógiai
programban
előírt
értékelési

A foglalkozáson a játékokat, gyakorlatokat követő
megbeszélés egyik legfontosabb feladata a
tudatosítás. A tanulók megfogalmazhatják a
gyakorlat
során
szerzett
tapasztalataikat,
élményeiket és érzéseiket. A tudatosítás, annak
felismerése, hogy mit miért tettünk és hogyan
lehetne jobban csinálni, az önismeret és önértékelés
alapja. Ezt a folyamatot a drámatanár segítő
kérdésekkel, nyitott mondattal, megfigyelési
szempont adásával segítheti. A dramatikus
tevékenységeket, a foglakozás nagyobb egységeit
általában elemző megbeszélés, értékelés követi,
amely lehetőséget ad az önreflexióra, az
önértékelésre, az összehasonlításra, új célok vagy
megoldások megfogalmazására. Az önismeret és
önértékelés fejlődéséhez hozzájárulnak a tanár és a
diáktársak visszajelzései, véleményük, kritikájuk.

Az év elején, a csoportalakítás és összeszoktatás
időszakában érdemes a partnerek egymással
szembeni elvárásait tudatosítani mind a tartalmi
munkára, mind az elvárt viselkedésre vonatkozóan.
Ennek egyik formája lehet a csoportszerződés, ami
kiterjedhet az egész évi tevékenységre, de
vonatkozhat rövidebb periódusra, produkciós
munkára, órai tevékenységre. Ebben az időszakban
érdemes tisztázni, hogy a tanítványoknak milyen
94

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alapfokú művészetoktatás

a gyermekekkel, a tanulókkal, módszerről és szempontokról, illetve egyéni
értékelési rendszeréről és módszereiről. A portfólió
a szülőkkel.
szabadon választott dokumentuma részletezi a
helyi pedagógiai programban meghatározott
értékelés (havonta, félévente írásbeli érdemjegy, év
végi osztályzat, írásbeli szöveges értékelés) és az
egyéni értékelési rendszer bemutatását. Az
értékelés történhet osztályzattal, érdemjeggyel és
szövegesen, ami lehet fogalmazásszerű, de
jelentheti
különböző
szempontok
szerinti
sztenderdek megállapítását is.

célkitűzései vannak, miben és milyen jellegű
fejlődést várnak saját maguktól a báb, a dráma és
színjáték területén, illetve ismertetni az általános pedagógiai programban előírt - és egyéni értékelési
rendszert és elvárásokat.
A foglalkozáson megfigyelhető, hogy a játékok,
gyakorlatok,
feladatok
ismertetésénél
a
drámapedagógus
pontos
instrukciókat
és
szempontokat ad, és tudatosítja a feladatteljesítés
minimális elvárt szintjét.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Ismeret: Kommunikációja világos és egyértelmű. Ismeri a kommunikáció folyamatát, a verbális és nonverbális kifejező eszközöket. Ismeri a
problémamegoldás és konfliktuskezelés folyamatát, eljárását és különböző technikáit.
Képesség: Képes a szülőkkel és a tanulókkal egymás kölcsönös tiszteletére épülő partneri kapcsolatot kialakítani, bevonni őket a csoport munkájába.
Attitűd: Hiteles és segítő attitűd, szakszerű, közérthető és nyílt kommunikáció jellemzi, melynek során kölcsönösségre, partneri viszony kialakításra
törekszik. Kíváncsiság és innovatív szemlélet jellemzi. Felelősséggel vállal kezdeményező szerepet szakmai együttműködés kialakítására.
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
A gyermekek, a tanulók Képes a szakmai együttműködésre intézményen belül A foglalkozáson nem vagy csak csekély mértékben
tájékozódni
a
partnerekkel
való
nevelése-oktatása érdekében és kívül, megfelelő kapcsolatot tart intézménye lehet
tanáraival,
a
pedagógiai
munkát
segítő együttműködésről. Leginkább a szülőkkel való
kezdeményezően
7.1.
együttműködik
a szakemberekkel, munkatársaival. Tájékozott a kapcsolattartás formáiról lehet információt kapni,
pedagógustársaival,
a szakmai és érdekvédelmi, valamint szakmai segítő ami lehet szóbeli közlés, üzenet, sokszorosított
működéséről.
Szükség
szerint levél, drámafüzet, üzenő füzet vagy tájékozató
pedagógiai munkát segítő szervezetek
szakemberekkel és szülőkkel. együttműködik különféle művelődési és művészeti füzet. A kapcsolattartás közvetett megnyilvánulása
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7.2.

A
gyermekekkel,
a
tanulókkal
történő
együttműködés elveit és
formáit
az
alkalmazott
pedagógiai program és az
intézményi dokumentumok
keretei között a gyermekek, a
tanulók
személyiségfejlődését
figyelembe véve alakítja ki és
valósítja meg.

Alapfokú művészetoktatás

tevékenységet
folytató
intézményekkel,
drámapedagógiai, művészetoktatási szakmai és civil
szervezetekkel. Képes a szülőkkel partneri
kapcsolatot kialakítani, megnyerni őket a közös
célnak, bevonni őket a csoport munkájába. A csoport
munkájáról, a gyermekek fejlődéséről rendszeresen
tájékoztatja őket.
Az alapfokú művészetoktatás sajátosságából adódik,
hogy működését területi szétszórtság jellemzi. A
székhelyen és különböző telephelyen működő
tanszakok,
csoportok,
tanárok
személyes
kapcsolattartása nehezen valósítható meg. A
gyermekek nevelése-oktatása érdekében történő
együttműködésben
előtérbe
kerül
az
infokommunikációs eszközök használata (e-napló,
elektronikus levelezés, iskolai honlap, közösségi
oldalak, stb.)
Az indikátor bizonyítására leginkább az esetleírás, a
dokumentumokhoz fűzött reflexió, illetve szabadon
választott dokumentum ad lehetőséget.
A drámapedagógus tanulási folyamat szervezésére és
irányítására, a partneri kapcsolat kialakítására, az
együttműködésre helyezi a hangsúlyt.
A portfólió dokumentumaiban tetten érhető (pl.:
csoportleírás, reflexió), hogy a gyermekekkel történő
együttműködés elveinek és formáinak meghatározása
az intézményi dokumentumok (Házirend, SzMSz), a
pedagógiai program erre vonatkozó részei, az iskola
hagyományai alapján, valamint a gyermekek szakmai
és személyiségfejlődésének figyelembe vételével
történik. Az együttműködés elveinek és a
kapcsolattartás formáinak kialakításában támaszkodik

a tájékozottság, a legújabb szakmai eredmények és
módszerek tettenérése a foglalkozás menetében.

A foglalkozáson folyamatosan megfigyelhető a
gyermekekkel történő együttműködés, amelynek
meghatározó elve a kölcsönös tisztelet és elfogadás,
formája a közvetlen, direkt verbális kommunikáció.
Az együttműködés elveinek és formának
kialakításában, rögzítésben és következetes
alkalmazásában segíthet a csoportszerződés, amely
rögzíti a mindkét fél számára érvényes és betartható
elvárásokat, viselkedési normákat és formákat.
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Tevékenysége
során
az
intézményi
pedagógiai
programhoz igazodóan és a
pedagógiai
céljainak
megfelelően érthetően és
hitelesen kommunikál.

7.3.

Igényli
a
pedagógiai
munkájával
kapcsolatos
rendszeres visszajelzéseket,
nyitott azok befogadására.

7.4.

Alapfokú művészetoktatás

a partnerek, a gyerekek a szülők észrevételeire, saját
rendszerére és szokásira, illetve a körülményekre.
A portfólió dokumentumai (pl.: csoportprofil,
esetleírás, reflexió, stb.) rámutatnak, hogy a
pedagógust a szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles, a
partnerek életkorának és kultúrájának megfelelő
kommunikáció jellemzi. Közléseit a partnerekhez
alkalmazkodva,
egyértelműen
és
világosan
fogalmazza meg. Verbális és metakommunikációja
egy irányba hat. Véleményalkotásában törekszik az
egyértelműségre és az érthetőségre. Véleményét
érvekkel és példákkal támasztja alá.
Kommunikációjában szem előtt tartja az iskola
pedagógiai programjában megfogalmazott általános
nevelési elveket, célokat, viselkedési normákat és
ezeket képviseli és közvetíti. Ismeri a pedagógus
szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
A növendékekkel a kapcsolata közvetlen, nyitott,
segítő kommunikáció jellemzi.
A drámapedagógus nyitott a partnerektől érkező
visszajelzésekre. Képes a szülőktől, tanulóktól,
vezetőktől, kollégáktól érkező visszajelzéseket,
véleményeket, problémafelvetést értékelni, megfelelő
módon kezelni, következtéseket levonni belőlük, és
ezeket felhasználni pedagógiai gyakorlatában. Képes
a szakmai tevékenysége során felmerülő általános és
pedagógiai problémákat, konfliktusokat kezelni,
döntéseket hozni, és döntéseiért felelősséget vállalni.
A kompetencia meglétére leginkább a tematikus terv
és foglalkozástervek reflexióiból, az esetleírásból, a
szakmai életút bemutatásából és a szabadon választott
dokumentumokból lehet következtetni.

A tanulókkal való kommunikációja egyértelmű,
világos és kifejező. A szabályjátékokat,
gyakorlatokat pontosan és közérthetően, példákon
keresztül ismerteti. Gyakran él a demonstráció és
illusztráció eszközével. Visszajelzései világosak,
véleményét érvekkel, példákkal támasztja alá. A
drámapedagógus kommunikációjában gyakran
használja a nonverbális eszközöket (pl.: tekintet,
gesztus, mimika, testtartás).
A foglalkozás bizonyítja, hogy a drámatanár jól
kommunikál, egyértelműen, világosan, pontosan,
szabatosan, a szakkifejezéseket tudatosan
használva fogalmaz. Szakszerű, közérthető, nyílt
és hiteles, a partnerek életkorának és kultúrájának
megfelelő kommunikáció jellemzi. Törekszik a
demokratikus légkör, az aktív együttműködés, a
kölcsönösség, partneri viszony kialakításra.
A dráma és színjátékos tevékenység jellemzője a
kétirányú kommunikáció, ahol nemcsak a tanár
osztja meg gondolatait, észrevételeit, érzéseit,
értékeli a tanulók teljesítményét, hanem a
tanítványok is véleményt alkotnak saját
tevékenységükről („énközlések”, önértékelés),
valamint visszajelzést adnak elégedettségükről, a
tanár teljesítményéről is. A növendéktől érkező
visszajelzésekre nyitott, a kapott információkat
megfelelően értékeli, és figyelembe veszi a
gyerekek
fejlesztési
szükségleteinek
meghatározásakor, a foglalkozások tervezésekor és
a foglakozáson. Az órán előzetes tervét rugalmasan
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Szakmai
megbeszéléseken
kifejti,
képviseli
az
álláspontját, képes másokat
meggyőzni, és ő maga is
meggyőzhető.

7.5.

Alapfokú művészetoktatás

kezeli, a gyermekek véleményét, ötleteiket
pozitívan fogadja és beépíti a tevékenységbe. A
drámai kontextus építésénél a közös tudás
kialakításában mindenki számára elfogadható
konszenzusra törekszik.
A foglalkozások lezárásaként gyakran kér a
drámapedagógus
visszajelzést
diákjaitól
a
foglakozásról és saját munkájáról. Ennek gyakori
formája
a
nyitott
mondat,”
énközlés”,
„egymondatok”,
hangulat,
érzelmi
állapot
kifejezése
szóban,
mimikával,
gesztussal,
állásfoglalás, „érzelmi hőmérő" stb.
Az esetleírás és szabadon választott dokumentumként inadekvát
a szakmai munkaközösségben végzett tevékenység
bemutatása adhat némi tájokoztatást. Képes a szakmai
tevékenysége során felmerülő általános és pedagógiai
problémákat, konfliktusokat az iskola működési
rendszerének (SzMSz, házirend, munkaköri leírás)
megfelelően kezelni, döntéseket hozni, és döntéseiért
felelősséget vállalni. A portfólió egyéb elemeiből az
aktivitással,
vitakészséggel,
szakmaisággal
kapcsolatos attitűdökről lehet információt nyerni. Pl.:
Törekszik önismeretének, saját személyiségének,
vitakészségének, vitatechnikájának fejlesztésére.
Nyitott a környezet visszajelzéseire, tevékenységének
javítására, általános műveltségének, szakmai
felkészültségének folyamatos fejlesztésére.
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Elkötelezett a művészeti ág, a dráma és színjáték tanítása iránt.
Ismeret: Tisztában van a személyiségformálás, az erkölcsi nevelés és a pályaorientáció felelősségével, a személyes példa, a mintaadás pedagógiai
hatásával. Folyamatosan fejleszti elméleti és gyakorlati, módszertani tudását, ismeri a szakmai továbbképzés lehetőségeit. Tájékozott a tanári
hivatásához kötődő információs forrásokról, szakmai és érdekvédelmi, valamint szakmai segítő szervezetekről.
Képesség: Képes a személyes és szakmai megújulásra, ismeri és alkalmazza a kiégés elleni technikákat. Pedagógiai tevékenysége során képes új
módszerek megismerésére és alkalmazására, tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. Szakmai és pedagógiai
kérdésekben önállóan hoz döntéseket, amiért felelősséget vállal, véleményét képviseli.
Attitűd: Szemléletmódját a folyamatos önművelés, az életen át tartó tanulás jellemzi. Elkötelezett a drámapedagógus szakma, valamint a tanítványok
képességeinek és készségeinek folyamatos fejlesztése, tehetségük kibontakoztatása iránt.
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
portfólió
dokumentumai
egyértelműen A foglalkozás vezetése közben tanúbizonyságot ad
Tisztában
van A
bizonyítják, hogy a drámapedagógus tisztában van szakmai felkészültségéről, az átlagosnál fejlettebb
személyiségének
sajátosságaival,
és személyiségének – a drámatanári létre őt alkalmassá kommunikációs, irányító-szervező képességeiről. A
alkalmazkodik
a tevő – sajátosságaival, kialakult és reális énképpel foglalkozást tudatosan tervezetten, de az alkalmi
rendelkezik. A közösségre építő tanári munkája helyzethez igazító változtatás bátorságával vezeti.
szerepelvárásokhoz.
segíti a szakmai közegben történő eligazodásában Személyiségét elfogadó, nyitott attitűd jellemzi,
is. A drámapedagógus pozitív tőkét kovácsol az őszinte érdeklődés a világ és tanítványai iránt.. Nem
átlagosnál fejlettebb kommunikációs, előadói, parancsol, nem kiabál, inkább rábír, kérdez, bevon.
8.1.
improvizációs
és
szervezői képességeiből, A játékok során képes bármikor szerepbe lépni, a
rugalmasságából,
problémaérzékenységéből, szerephelyzetet és a tanári irányítást váltogatni.
nyitottságából és kreativitásából. Képes a szakmai
tevékenysége során felmerülő általános és
pedagógiai problémákat, konfliktusokat az iskola
működési rendszerének (SzMSz, házirend,
munkaköri leírás) megfelelően kezelni, döntéseket
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A
pedagógiai
feladatok
megoldásában együttműködik
pedagógustársaival,
munkaközösségeivel, a nevelőoktató
munkát
segítő
munkatársaival, a gyermek,
tanuló fejlődését támogató
más szakemberekkel.
8.2.

8.3.

Részt
vesz
szakmai
kooperációkban,
problémafelvetéseivel,
javaslataival kezdeményező
szerepet is vállal.

Alapfokú művészetoktatás

hozni, és döntéseiért felelősséget vállalni. A
drámapedagógussal
szemben
támasztott
elvárásoknak az általános pedagógiai és
művésztanári elvárásoknak megfelel.
A portfólió csoportprofiljából, az esetleírásból, a
hospitálási naplóból kiderül, hogy tanítványai
érdekében képes a szakmai együttműködésre
intézményen belül és kívül, megfelelő kapcsolatot
tart intézménye pedagógusaival, dolgozóival.
Tevékenyen részt vesz a szakmai munkaközösség
munkájában, ha működik ilyen az intézményben. Az
éves munkatervben szereplő szakmai és szabadidős
programok szervezésében aktívan részt vállal.
Szükség és lehetőség szerint igénybe veszi külső
szakember (pl.: fejlesztő pedagógus, logopédus,
pszichológus, tehetségsegítő szakember), más
intézményben dolgozó pedagógus (pl.: a gyermek
tanítója, osztályfőnöke, társművészet szakembere)
segítségét tanítványa fejlődése, problémájának
megoldása, tehetsége kibontakoztatása érdekében.
Szükség
szerint
együttműködik
különféle
művelődési és művészeti tevékenységet folytató
intézményekkel,
drámapedagógiai,
művészetoktatási szakmai és civil szervezetekkel.
Szakmai munkaközösség létrehozása nem kötelező.
Az alapfokú művészetoktatás sajátosságából
adódik, hogy nem mindenhol lehetséges (pl.
alakításához nincs megfelelő számú drámatanár,
területi szétszórtság miatt az együttműködés
nehézkes).
A
drámapedagógust
általában
kíváncsiság, kreativitás és aktivitás jellemzi.
Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a

Leginkább a foglalkozás megbeszélése során lehet
információt kapni a pedagógustársakkal, szakmai
szervezekkel való együttműködés formáiról. A
kapcsolattartás közvetett megnyilvánulása az
egyéni bánásmód tettenérése a foglalkozás
menetében.

inadekvát
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Alapfokú művészetoktatás

szakmai együttműködés kialakítására. Kész részt
vállalni a művészetpedagógiával, a dráma és
színjátékkal kapcsolatos fejlesztési, innovációs
tevékenységben. Egyenrangú partner a szakmai
kooperációban. A művészeti iskolában a szakmai
együttműködés leggyakoribb színterei a közös
projektek, hagyományok, ünnepek,
iskolai
rendezvények,
iskolán
kívüli
programok,
bemutatók, színházlátogatás, beavató színházi és
TIE
foglalkozások,
műsorok,
fesztiválok,
versenyek, kirándulások, művészeti táborok.
A portfólió szabadon választható dokumentumai
vallanak arról a tevékenységről, amelyet az
intézményi innováció érdekében kifejt a pedagógus.
Ilyen lehet egy-egy projektterv, pályázati siker, az
iskola életére befolyással bíró javaslat, stb.
Pedagógiai
munkáját Az írásos dokumentumokból, különösen a
reflexiókból nyomon követhető a szakmai
reflektivitás jellemzi.
tevékenységével szembeni igényesség, önkritika. A
tematikus terv, az óraterv, az önreflexiók, a
továbbképzések dokumentumai bizonyítják a
folyamatos szakmai önelemzést és a szakmaimódszertani megújulás igényét és állomásait. A
gyerekek, szülők és kollégák visszajelzéseit,
észrevételeit figyelembe veszi. Képes a szakmai
önreflexióra és önkorrekcióra, megállapításait és
ítéleteit revideálni. Nyitott a tanítványokra, az új
befogadására, a kételkedésre és a változtatásra, új
módszerek kipróbálására. Folyamatos önellenőrzés,
kritikai attitűd jellemzi, amely képessé teszi a
tanítási-nevelési folyamatok felülvizsgálatára és
korrekciójára, szükség szerinti módosítására.

A foglalkozáson kevéssé, az óramegbeszélésen
tetten érhető a kritikai attitűd. Képes a megvalósult
órát a tervekkel összevetni, a tapasztalatokat
szakmai szempontból elemezni, következtetéseket
levonni és a folytatást, új irányokat kijelölni.
Rugalmasság jellemzi: előzetes tervén a gyermekek
aktuális szükségletei és érdeklődése szerint
változtat. A tapasztalatok alapján képes hosszabb
távú fejlesztési és drámás, színjátékos/bábjátékos
művészi folyamatokat tervezni.
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Fontos
számára
szakmai
tudásának
folyamatos
megújítása, a megszerzett
tudását
a
pedagógiai
gyakorlatában eredményesen
alkalmazza.

8.5.

Alapfokú művészetoktatás

A portfólió dokumentumaiban megjelenik, hogy a
pedagógus tájékozott a szaktárgyára és a pedagógia
tudományára vonatkozó legújabb eredményekről.
A periodikák olvasására is egyfajta igényt és
tájékozottságot mutat. A tájékozottság bizonyítéka,
ha a portfólió dokumentumai között szakmai
továbbképzési
bizonyítványok
találhatók.
Tájékozott a művészeti területhez és a tanári
hivatásához kötődő információs forrásokról,
továbbképzési
lehetőségekről,
szakmai
és
érdekvédelmi,
valamint
szakmai
segítő
szervezetekről.
Az új módszerek és tudományos eredmények
használatának
lehetőségét
a
portfólió
dokumentumaiban
megtalálható
igazolások,
publikációk, bizonyítványok, diplomák igazolják,
amelyek dokumentálják a szakmai nyitottságot, a
szakmai megújulásra készséget.
A portfólió dokumentumai alátámasztják, hogy a
drámapedagógust a világ diverzitását, sokszínűségét
szem előtt tartó komplex szemléletmód, kíváncsiság
és nyitottság jellemzi, amely hozzájárul saját maga
és a tanulók általános műveltségének fejlesztéséhez,
az önképzés igényének, az élethosszig tartó tanulás
szemléletmódjának kialakulásához.

A foglalkozás menetében a szaktárgyi és a
pedagógiai
tájékozottság
közvetetten,
a
drámafoglalkozás irányításának módjában mérhető.
Az új módszereknek a foglalkozáson történő
alkalmazásának közvetlen tettenérési lehetősége a
drámamunka közbeni (kommunikált módon: egy
legújabb szakmai-módszertani ajánlás, egy új játék,
vagy egy kísérleti módszer kipróbálása; a
foglalkozás menetében nyíltan vállalt módosítás, ill.
váltás, egy esetleges tévedés beismerése; vagy
kimondatlanul:
a
foglalkozás
menetének
irányváltásában realizálódó) önkritikában, a
játékvezetés, a próbafolyamat közben vállalt
"újításban"
valósulhat
meg.
A
szakmai
tájékozottság tetten érhető egy-egy szakmai
aktualitás (pl.: színházi előadás, archív felvétel,
internetes hivatkozás, TIE előadás, színész, rendező
munkássága, stb.) említésében
A színház- és bábművészeti képzés humán
kommunikáción alapuló és erőteljesen gyakorlati
jellegéből adódóan csak közvetve, a drámajáték, a
bábjáték, az improvizáció, a színdarab tartalmi
közegén keresztül érvényesülhet a tájékozottság.

Forrás:
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint
a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI
rendelet módosításáról
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II. Képző- és iparművészeti ág
II.1. Bevezető
A képzőművészeti kiegészítő útmutató célja a művészeti szakközépiskolában és az alapfokú
művészetoktatásban tanító képzőművésztanárok, gyakorló pedagógusok, az intézményvezetők,
a minősítési szakértők tájékoztatása egyrészt a művészeti szakgimnáziumok, a köznevelési
rendszer részét képező, térítési díjért igénybe vehető alapfokú művészetoktatás sajátosságairól,
másrészt a képzőművészetek tanításának az általános Útmutatóban foglaltaktól eltérő speciális
sajátosságairól, valamint a területen dolgozók segítése a portfólió elkészítésében.
A képzőművészeti kiegészítő útmutatóban a portfólió készítői segítséget kapnak az általános
Útmutató művészeti szakközépiskolára, alapfokú művészetoktatásra és a művészeti ágra
jellemző, speciális értelmezéséhez.
A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a
képzőművészetek speciális szakmai sajátosságait írja le. Az indikátorok az általános pedagógiai
és művészeti-szakmai követelményeket a gyakorlat szintjén fogalmazzák meg. Az egyes
indikátorok az átfogó kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik és példákat adnak
gyakorlati megvalósulásukra mind a portfólió dokumentumaiban, mind az óralátogatások
tapasztalataiban.

II.2. Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására,
hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő
szintet?
Az e-portfólió tartalmi elemei
1. Eredetiségnyilatkozat
2. Szakmai önéletrajz
3. A nevelő-oktató munka alap- és szabadon választható dokumentumai.
4. A pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai
5. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai
6. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása.
7. A szakmai életút értékelése.
E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttér-információkat szolgáltat a szakmai
önéletrajz és a munkahely bemutatása. A többi dokumentum képezi az e-portfólió
kompetenciaalapú értékelésének alapját.
Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait?
Az e-portfólió alapját a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik. Az e-portfólióban az
egyes kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle dokumentum igazolhatja. Az e103
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portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás. A pedagógus számára a
válogatás, a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a nevelő-oktató munka
dokumentumait két nagyobb csoportra osztottuk: alap- és szabadon választható
dokumentumokra.
A pedagógiai munkának vannak olyan elemei, amelyek megalapozzák a pedagógus értékelését
(ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai vagy a tanulás
eredményeinek bemutatása és elemzése). Bizonyos típusú dokumentumokat tehát
mindenképpen szükséges szerepeltetni az e-portfólióban ahhoz, hogy a pedagógus
bemutathassa a kompetenciáit. Ezekhez az alapdokumentumokhoz tartoznak: egy vagy
legfeljebb két csoportprofil (az alább dokumentált órák, tanítási egységek tanulói csoportjának
bemutatása); a hozzá kapcsolódó egy vagy legfeljebb két tematikus terv (tanulási-tanítási
egység/téma terve); négy óra-/foglalkozásterv a tematikus tervekhez kapcsolódóan; valamint
hospitálási napló és esetleírás.
Az e-portfóliónak azonban készítőjének egyedi arcát is tükröznie kell. Ennek bemutatására
alkalmasak a szabadon választható elemek. A nevelő-oktató munka alapdokumentumai mellett
a pedagógusnak a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatra történő minősítéshez összesen
kettő-öt szabadon választható dokumentumot kell feltöltenie az e-portfóliójába. A
Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatokra történő minősítési eljárás során a szabadon
választható dokumentumok száma nincs korlátozva, hiszen a pedagógus számára lehetőséget
kell nyújtani arra, hogy bemutassa az intézményi munkán túlmutató szakmai tevékenységeit,
illetve kutatói munkásságát.
A következő javaslatok a dokumentumok összegyűjtése, megfogalmazása során
általánosságban érvényesek, az e-portfólió készítőjének egyénileg kell mérlegelnie, milyen
mértékben szeretne vagy tud támaszkodni rájuk. A pedagóguspálya sokszínűségéből adódóan
ezek a dokumentumok igen eltérőek lehetnek. Fontos szempont, hogy valóban a pedagógus
egyéni életpályáját, munkásságát tükrözzék.
A dokumentumok egyes esetekben összefüggő rendszerbe illeszkednek, míg máskor önálló,
független anyagok lehetnek.
Az alapdokumentumok esetében a csoportprofil, a tematikus terv és az óra-/foglalkozástervek
képeznek szoros egységet. A csoportprofil, amely a tervezetek értékeléséhez nyújt fontos
információkat, értelemszerűen arra a tanulói csoportra vonatkozik, ahol a tanulási-tanítási
egység elsajátítása megvalósul. Amennyiben a feldolgozott téma rövidsége miatt két egység
terveit tartalmazza az e-portfólió, csak akkor kell újabb csoportprofilt készítenie a
pedagógusnak, ha a második egység megvalósítása másik csoportban történik. Amennyiben az
óra-/foglalkozástervek nem mutatják be a feldolgozás egész folyamatát, mert az hosszabb
terjedelmű, a pedagógus saját elgondolása szerint válogathat az egyes órák/foglalkozások
között attól függően, hogy milyen kompetenciák bemutatására kívánja tenni a hangsúlyt. Ebben
az esetben különösen fontos, hogy a tématerv egyértelmű képet nyújtson a feldolgozás teljes
menetéről (struktúrájáról, tartalmi, szervezési, módszertani kérdéseiről, eszközhasználatáról).
Különösen fontos az ellenőrzés-értékelés módjának bemutatása.
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A szabadon választható dokumentumok között is lehetnek olyanok, amelyek több
dokumentumot fűznek egységbe, pl. egy szakkör bemutatása 3-4 elemből is állhat
(csoportprofil, féléves terv, foglalkozástervek, stb.). Ezek egy egységet képeznek az előírt 2-5
dokumentumból. Kevésbé komplex pl. egy projektterv vagy egy szociometriai felmérés
bemutatása.
A pedagógus kompetenciáinak fejlettségéről kialakított kép teljességéhez fontos információkat
szolgáltatnak a dokumentumban bemutatott tevékenységekhez kapcsolódó reflexiók. A nevelőoktató munkára vonatkozó terveknél ezért fontos minden óra/foglalkozás után röviden utalni a
megvalósítás folyamatára, eredményeire, nehézségeire, a tervektől való eltérés indoklására.
Ennek terjedelme egységesen nehezen szabályozható, mert az órai történésektől függően igen
eltérő lehet. Fontos, hogy minden olyan lényeges információt tartalmazzon, amelynek alapján
a szakértők világosan látják a történteket. Az egység lezárásakor egy részletesebb elemzésértékelés bemutatása teszi teljessé a képet.
Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel, a másodikban
példák találhatók szabadon választható dokumentumokra. A pedagógusi munka
komplexitásából következik, hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő
szintjének elérését is bizonyíthatja. Ezt a táblázat utolsó oszlopában látható. A dokumentumok
feltöltése során jelezni kell, hogy mely kompetenciák alátámasztására szolgál a pedagógus
megítélése szerint egy adott dokumentum. A szabadon választható dokumentumok csak példák,
a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet kompetenciái alátámasztására. A táblázatok
harmadik oszlopában található számok a pedagóguskompetenciákra utalnak.
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Alapdokumentumok
2.
Mely
kompetenciák
1.
Alapdokumentumok
alátámasztására
szolgálhat leginkább?
Csoportprofil, tanulási-tanítási egység/téma terve, tanítási órák/foglalkozások
tervezete12
1, 2, 4, 3
 Csoportprofil
 Tanulási-tanítási egység(ek)/témá(k) tervei
 6 tanítási óra/foglalkozás terve
 Reflexiók
Megjegyzések:
Reflexió: a döntések indoklása, az elért eredmények bemutatása
és elemzése.6 órás tanulási-tanítási egység esetén 1 tematikus
terv és 1 csoportprofil szükséges. 6 óránál rövidebb egység
esetén 2 foglalkozásterv és a feldolgozásban részt vevő
csoportok számától függően 1 vagy 2 csoportprofil szükséges. 6
óránál hosszabb egység esetén a teljes tematikus egység
tervezete és 6, a pedagógus által kiválasztott óra/foglalkozásterv szükséges. A tematikus tervhez, valamint
órákhoz/foglalkozásokhoz rövid, tömör reflexiók szükségesek,
az egység lezárása után átfogó elemzés-értékelés javasolt.
Hospitálási napló
A pedagógus óra-/foglalkozáslátogatásának 1 db hospitálási 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
naplója a hospitálás tanulságait rögzítő reflexióval.
Esetleírás
Esetleírás: pedagógiai problémák
dokumentálása reflexióval.

megoldásának

leírása, 7, 4, 5

Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. Ha a
pedagógus kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik, akkor csakis a megfelelő forrás
megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag, egyébként plágiumnak minősül.
12
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A szabadon választható dokumentumok

1)

Példák szabadon választható
dokumentumokra

2)
Javasolt
dokumentumok

3)
Melyik
kompetenciák
alátámasztásá
ra szolgálhat
leginkább?

Féléves ütemterv, foglalkozásterv
Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel
való foglalkozás (verseny-előkészítés,
felzárkóztatás, hátránykompenzáció,
tehetséggondozás stb.) féléves ütemterve, min. 2
foglalkozás terve, a csoport profiljával együtt;
megvalósításának dokumentumai.

Csoportprofil

Reflexió: az elért eredmények bemutatása és
elemzése.

Reflexiók

Tehetséggondozó program kidolgozása

A program
előkészítése

4, 5, 1, 2, 3, 6

Tervek és a
felhasznált tananyag
- max. 2
dokumentum
(tanulói munka)

1,2,3, 4, 8

A megvalósítás
folyamata
A program tartalmi
elemei
Reflexiók
Saját fejlesztésű tananyag, pl.: IKT-tananyag,
feladatlap stb. bemutatása, értékelése.

Dokumentum: max.
2 db (bemutatás)

1, 2, 3, 8

Reflexió (értékelés)
Projektterv és megvalósításának dokumentumai,
értékelése.

Terv és reflexiók

A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása
az alapdokumentumok között bemutatott tanulásitanítási egység terve/tematikus terv és
óratervek/foglalkozástervek alapján.

Reflexió

3, 1, 4

A tanulók munkájának személyre szabott
értékelése pl. félév vagy év végén. Az értékekés
szempontjai, az eljárás leírása.

Az eljárás és a
szempontok leírása

6, 4 ,3, 7

A tanulói ön- és társértékelés alkalmazásának
bemutatása példák segítségével. Az eljárás
értékelése.

Bemutatás és
reflexió (értékelés)

2, 1, 3, 4, 5, 7, 8

Dokumentumok, pl.
tanulói munkák:
max. 2 db

Max. 3 tanulói
értékelés csatolása
(anonim!)
6, 4, 5, 3, 7, 8
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Példák szabadon választható
dokumentumokra

Szociometria készítése, eredmények elemzése.
Reflexió: a szociometria alapján tanulságok
levonása, cselekvési terv.
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2)
Javasolt
dokumentumok
Dokumentum
(kérdőív, az adatok
ismertetése,
elemzése)

3)
Melyik
kompetenciák
alátámasztásá
ra szolgálhat
leginkább?
5, 4, 8

Reflexió
Osztályprofil.

5, 4, 8

Reflexió: a tanulságok levonása.

Osztályprofil
Munkaterv
Dokumentumok:
max. 3 db
Reflexió

Egy tanulócsoporttal közösen alkotott
szabályrendszer csatolása.

Dokumentum
Reflexió

5, 7, 8

Tanulói profil
Terv: max. 6
alkalomra
Tanulói munkák
(max. 2 db)
Reflexió
Csatolható
dokumentáció: a
tanuló fejlesztésébe
bevont más
személlyel,
szervezettel való
együttműködésről
(nevelési tanácsadó,
tehetséggondozó
team, szülők stb.)
Esetleírás

4, 1, 2, 3, 6, 7, 8

Osztályfőnöki munkaterv.
A munkaterv megvalósításának dokumentumai.

Reflexió: a szabályrendszer születésének
bemutatása, elemzése, tanulságok.
Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló
profiljával együtt és a fejlesztés során elért
eredmények dokumentálása, tanulói munkák, elért
eredmények.

Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok,
családok érdekében tett lépései, esetleg
együttműködés, kommunikáció a kollégákkal,
külső szervezetekkel, szülőkkel, a tevékenység
elemzése, értékelése.
Intézményi szintű, vagy országos szakmai
rendezvény, pl. háziverseny, témanap,képzőiparművészeti verseny rövid leírása,
dokumentálása, az esemény szervezésében
betöltött szerepének bemutatása.

4, 7, 5, 8

Egyéb
dokumentumok
1 rendezvény
leírása és a saját
szerep bemutatása
reflexiókkal

7, 1, 3

Dokumentumok:
max. 2 db
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1)

Példák szabadon választható
dokumentumokra

Tanórán kívüli közösségi program, (pl. kirándulás,
szakmai rendezvény, képzőművészeti kiállítás,
verseny, múzeum-és kiállításlátogatás,
testvériskolai program, workshop stb.)
összefoglaló leírása, a szervezés és a megvalósítás
dokumentumai (pl. képek, tanulói beszámolók,
rajzok, stb.).

Alapfokú művészetoktatás

2)
Javasolt
dokumentumok
1 rendezvény
összefoglaló leírása
Dokumentálás:
szükség szerint

3)
Melyik
kompetenciák
alátámasztásá
ra szolgálhat
leginkább?
5, 1, 2, 3, 7

Reflexió

Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő
hatásának, a megvalósítás során a kollégákkal, a
külső szervezetekkel történt együttműködésnek a
bemutatása, értékelése.
Szakmai publikációk, írások, kutatásban való
részvétel, tankönyvírás stb. bemutatása, értékelése.

A tevékenység
bemutatása és
mellékletek

8, 1, 7,
bármely
kompetencia

Részvétel az intézményben folyó innovációban,
pályázatokon.

Leírás, reflexiók és
dokumentumok

7, 8, bármely
kompetencia

Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása (max.
2 db).

Bemutatás
reflexiókkal

1, 3, 4, 8

A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus
által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források,
linkgyűjtemény, rövid értékeléssel, ajánlással.

1, 8

Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek, emailek, meghívók (pl.: volt tanítványok doktori
védésére).

Max. 3
dokumentum

4, 1, 3, 7

Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye)
elemzése a tanulói önállóság fejlesztése
szempontjából.

1 tanulói e-portfólió

3, 1, 6, 4, 8

Elemzés

A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt
szakcikk, könyv, rövid ismertetetése és reflexiók.
(Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott
könyvet/cikket?)
Saját művészeti alkotások, kiállítás bemutatása.

1, 8

Bemutatás és
reflexió

1,2,7,8
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II.3.

A

feltöltendő

Alapfokú művészetoktatás

dokumentumokhoz

tartozó

reflexiók

értékelési

szempontjai
Önreflexió esetén:
 A reflexióbeli
alátámasztottak.

elemzések,

érvelések

és

értékelések

konkrét

tényekkel

 Az önkritika megjelenik dokumentációja értékelésében.
 Világos és szabatos a megfogalmazás a dokumentum(ok)ban.
 A megvalósított feladatok tartalmai milyen mértékben és hol képviselték a kitűzött
célokat?
 Mely anyag- és technikaismeretek biztosították a feladat(ok) megoldásának
lehetőségét? (példákkal)
 Mennyire sikerült a tanulóknál a feladattudatosság elérése, az elmélyült alkotás,
kitartás megvalósítása?
 A korrektúra biztosította-e a tanulók önkifejezési készségének mélyítését?
 A szemléltetések, bemutatások módszere megfelelően szolgálta-e a feladatok
megértését?
 Hogyan kapcsolódott az óra/foglalkozás anyaga a korábban szerzett ismeretekhez?
 A bemutatott képanyag, tárgyanyag (műalkotás, reprodukciók, ábrák, fotók, diák)
bemutatása és elemzése mennyiben szolgálta a célok és a feladatok megvalósulását?
Mások munkájának értékelése esetén:
 Az értékelt esemény, pedagógiai helyzet, probléma, dokumentum leírása, pontos és
szakszerű megfogalmazása.
 Az elemző támaszkodik saját szakmai tudására, figyelembe veszi az etikai
szempontokat.
 Figyelembe vesz külső visszajelzéseket (tanulók, kollégák, szülők, iskolavezetés,
szakmai vezető stb.).
 Megfelelő szakmai nyelvezet használata, egyértelmű és szabatos megfogalmazás.
 A kerettanterv, a helyi tanterv sajátosságai megjelennek-e az adott foglalkozás,
esemény, dokumentum anyagában, cél- és feladatrendszerében? (példákkal)
 Milyen képességeket, kompetenciákat (vizuális gondolkodás, vizuális
kifejezőkészség, alkotói magatartás, problémaérzékenység, kreativitás, nyitottság,
önkifejezés stb.) sikerült fejleszteni a tevékenység során? (példákkal)
 Milyen speciális képességeket (vizuális megfigyelőképesség, színérzék, forma- és
arányérzék, térábrázoló képesség, analizáló és szintetizáló képesség) fejlesztett a
pedagógus, illetve az adott tevékenység? (példákkal)
 A különböző szemléltető módszerek hogyan segítették elő a problémamegoldást, a
vizuális probléma láttatását a dokumentumokban?
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 Megoldotta-e a pedagógus a konvencionális kötöttségeket tartalmazó feladat és az
életkori sajátosságokból adódó szemléletmód konfliktusát?
 Milyen módon közvetítette a pedagógus a forma és funkció egységének
követelményeit?
 Milyen módon inspirálta a pedagógus a tervező (kreatív) magatartást a feladatok
megoldásánál?
 Milyen technikákat, anyagokat alkalmaztak a tanulók a feladatoknál? Milyen szintű
volt a választási lehetőség (volt-e)?
 Milyen módon motiválta a pedagógus a tanulókat a kifejező ábrázolásra, alkotásra?
 Az adott feladat lehetőséget biztosított-e az alkotói magatartás, a nyitottság, az
egyéni látásmód, a problémaérzékenység képességének megnyilvánulására?
 Megfelelt-e a feladatok anyagának
képességeinek?

szintje

a tanulók

felkészültségének,

 Adott volt-e a folyamatszerűség az egyes feladatok végigvitelében, megvalósult-e a
feladatok, feladatsorok egymásra épülése?
 Tanítási óra esetén arányos volt-e az adott feladat(ok) egyes részeinek időbeosztása?
 Hogyan szervezte meg a pedagógus a saját munkáját és a tanulók tevékenységét az
óra/foglalkozás előtt, közben és a végén?
 A munka során a pedagógus megfelelően alkalmazta-e a különböző korrektúrákat,
megvalósult-e az egyéni korrektúra?
 Biztosított volt-e tanulók kreatív cselekvési lehetősége (kísérletező kedv,
lényeglátás, döntésképesség, bátorság, nézőpontváltás)?
 A tanóra, esemény, rendezvény stb. kapcsán biztosított volt-e a résztvevők számára
az esztétikai élmény?
 Az alkalmazott értékelés elérte-e a tanóra céljait?
A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai
Ebben a dokumentumkörben a pedagógus a különböző szakmai szervezetekben,
bizottságokban betöltött szerepéről, vállalásairól és elért eredményeiről adhat számot. Ezek a
dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban várhatók el.
Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai
Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületeken (például alapfokú művészeti nevelés)
dolgozó pedagógusok számára relevánsak. Az alkotói, művészeti tevékenységet ismertető
dokumentumhoz a pedagógus mellékelhet a munkáiról készült portfóliót, albumokat stb.
Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelyének) rövid bemutatása
Az intézmény bemutatásának célja, hogy a minősítőbizottság tagjai megismerkedjenek azokkal
a körülményekkel, feltételekkel, amelyek befolyásolják a pedagógus munkáját. Ezért – az
intézményre vonatkozó alapadatokon kívül – az alábbi szempontsornak csak a pedagógus
munkájával közvetlenül összefüggő elemeire célszerű kitérni, azokat a specialitásokat
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bemutatni, amelyek segítenek megismerni helyét az intézményben, valamint munkájának
feltételeit. (A bemutatásnál természetesen más, itt nem említett szempontok is figyelembe
vehetők.)
Javasolt tartalmi elemek:
 az intézmény neve; címe; típusa; a tanuló- és pedagóguslétszám;
 az intézmény sajátos arculata, esetleges specialitásai (pl. tehetséggondozó osztályok,
fejlesztő osztályok, tagozatok, stb.) – ha van ilyen;
 a tanulóközösség összetétele – amennyiben ennek ismerete szükséges a feltöltött
dokumentumokban foglaltak megértéséhez;
 a nevelőtestület profilja, együttműködés a nevelőtestületen belül;
 a tárgy tanításához / a pedagógus tevékenységéhez szükséges infrastruktúra
értékelése (mennyiség, minőség, hozzáférhetőség);
 az óraszámok (amennyiben az azonos évfolyam egyes tanulócsoportjainak óraszáma
különbözik – a különbözés okai);
 a tanórákon kívüli, a pedagógus tevékenységével összefüggő foglalkozások,
programok, amelyekbe aktívan bekapcsolódik
 az intézményen belüli, illetve a külső szakmai együttműködés formái, a pedagógus
részvétele ezekben.
Azonos intézményben tanító pedagógusok sem tölthetnek fel azonos intézményleírást. Ez
plágiumnak minősül. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek, de két különböző
pedagógus leírása ugyanarról az intézményről nem lehet teljesen egyező, egyrészt mert
ugyanazt a jelenséget másként mutatják be és értékelik, másrészt ennek a dokumentumnak
egyedi jegyeket is kell mutatnia: például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét
vagy a saját szerepét, helyét a nevelőtestületben.

II.4. A szakmai életút értékelése
Összefüggő írásmű, mely bemutatja a pedagógus szakmai életútját. Fontos, hogy az egyes
állomások bemutatása során a pedagógus a pedagóguskompetenciái fejlődését tartsa szem előtt.
Milyen segítséget kapott ebben a folyamatban, milyen nehézségekbe ütközött (pl. szaktárgyi
tudásának naprakészen tartása, módszertani tudásának megújulása, pedagógiai eszköztárának
fejlesztése szempontjából)? A pedagóguskompetenciák némelyikének (pl. 7., 8.)
bizonyításához leginkább ez a dokumentum adhat információt.
A szakmai életút tartalmazza a pedagógus további szakmai terveit; mely területeken szeretne
fejlődni (és miért azokon), melyek azok az újabb területek, amelyeken a legerősebb
kompetenciáit kamatoztatná; hogyan szeretné megvalósítani a terveit.
A szakmai életút értékelése kötelezően feltöltendő dokumentum, a fent felsorolt szempontok
csak ajánlások.
Érdemes ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni, tulajdonképpen a
kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. Meg kell
említeni a gátló-segítő tényezőket is, és a szakmai fejlődési terveit is fel kell vázolnia. A
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jelöltnek nem azt kell bizonyítania, hogy tökéletes, hanem azt, hogy elérte a megfelelő szinteket
az egyes kompetenciaterületeken, és képes önmagát, szakmai munkáját objektíven elemezni,
értékelni, figyelembe véve a külső véleményeket is, és képes saját szakmai fejlődésének irányát
megszabni, arról tudatosan dönteni.

II.5. Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok?
A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében, hogy
az elkészített anyagokat minden nehézség nélkül ki tudják majd nyitni az értékelők.
Az elfogadott fájltípusok és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn.
A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12 pt, max. másfeles sorköz, A4
lapméret normál margóval (mind a négy oldalon 2,5 cm).
Az egymásra épülő dokumentumokat a köztük lévő kapcsolati rendszer figyelembevételével
lehet csak feltölteni. Ennek áttekintéséhez, egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez
segítséget nyújt a XI/C/2. fejezet ábrája.

II.6. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz, hogy megfelelően készítse el a
dokumentumokat?
Formanyomtatványok
A pedagógiai e-portfólió online felületén több formanyomtatvány is található. Ezek kitöltése
része az e-portfólió dokumentációjának.
 Űrlap áll rendelkezésre az Europass típusú önéletrajz elkészítéséhez, feltöltéséhez.
 Eredetiségnyilatkozat arról, hogy a feltöltött e-portfólió a pedagógus saját munkája.
Ezt letöltés után alá kell írni, majd beszkennelni vagy lefényképezni és feltölteni a
megadott felületre.
Dokumentumminták és -sablonok
A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik,
amelyek a Minták a benyújtandó dokumentumokra link alatt olvashatók. Minden
dokumentumtípusból több lehetséges változat is található ezen a felületen. A minták és a
sablonok használata nem kötelező, mindössze segítség, kiindulópont nyújtása, a pedagógus
minőségi munkavégzésének a támogatása a céljuk. Minta és több esetben sablon készült például
a következő dokumentumtípusokhoz:
 Tematikus terv
 Óraterv
 Csoportprofil
 Reflexió
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II.7. Minták a benyújtandó dokumentumokra
Csoportprofil (3. évfolyam)
1. A csoport (3. évfolyam)
Összetétel
18 fő, a nemek aránya: 8 fiú, 10 lány. A 18 tanulóból 12 fő városi lakos, 6 fő más településről
jár az iskolába. A csoport összetétele a vizuális képességek, érdeklődési irányultságok,
kulturális háttérismeretek tekintetében változatos képet ad. A tanulók kb. fele kimondottan
képzőművészeti érdeklődésű, ők vizuális képességeik szempontjából is magasabb szinten
vannak társaiknál. Közülük ketten kiemelkedő rajztudással rendelkeznek. A csoport másik fele
inkább hobbi szinten érdeklődő. Életkor szempontjából az általános iskola 3., 4. és 5.
évfolyamából tevődik össze a csoport. Kifejező produktumaik is sokat elárulnak személyes
motivációikról, belső jellemvonásaikról.

A szaktárgyhoz kapcsolódó és egyéb szabadidős tevékenységek
4 fő tanul alapfokú művészetoktatásban hangszeres zenét is, 2 fő modern táncot, 1 tanuló
színjátszást, 3 tanuló rendszeresen sportol.

Továbbtanulási szándékok
A csoportból (fiatal koruk ellenére) jelenleg 4 fő tervezi továbbtanulását művészeti
szakközépiskolában.
2. A csoport története
A csoport 20 fővel indult az alapfok 1. évfolyamán, képzőművészeti tanszakon. Az első év után
ketten kiiratkoztak, a csoport többi tanulója azóta állandó. A csoport heti öt órában vesz részt
az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágán. Főtárgyként a grafika és a festészet
alapjait tanulják heti két órában, kötelező tárgyként a vizuális alkotó gyakorlatot heti két órában
és választható tárgyként a művészettörténetet heti egy órában.
A csoport kimondottan érdeklődő, kitartó, ezért is tudták vállalni a heti öt órás foglalkozást.
Kellemes, őszinte csoportszellem alakult ki.
Rendszeresen részt vesznek az iskolai kiállításokon, öten-hatan indulnak a helyi és a tágabb
körű (regionális, országos) képzőművészeti pályázatokon.
3. A csoport megismerésének lépései
A csoport megismerését a változatos tevékenységek során szerzett tapasztalatok segítségével
lehetett elmélyíteni. Amikor feltárultak az alkotó és a befogadói képességek fejlesztését
megalapozó személyes adottságok (általánosan az 1. évfolyam végére), a feladatok, témakörök
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tervezése is differenciáltabb lett. A csoport magasabb vizuális kultúrával rendelkező felénél
gyakrabban adtam kreatív, komolyabb eszközöket igénylő feladatokat, továbbá sokkal több
önállóságot kaptak a munka során. A csoport másik fele igényelte az egyszerűbb,
készségfejlesztő feladatokat és a folyamatos tanári korrekciót. A feladatmegoldások minősége
így a csoport egészére nézve sokat fejlődött.
Együtt készülünk az évenként megrendezésre kerülő művészeti fesztivál képző- és
iparművészeti eseményeire, programjaira.
Évente 1-2 alkalommal a tanmenetben szereplő vizuális tartalmakhoz kapcsolódóan
múzeumlátogatásokat, kiállítás látogatást szervezek.
Gyakran részt veszek a csoport másik két művészeti óráján is, amelyet egy kolléga tanít.
Rendszeresen konzultálunk a tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztése
érdekében.
4. Csoportdinamika
A csoportközösség kimondottan jónak mondható. A tanulók nagyon szívesen töltik együtt a
délutáni művészeti órákat annak ellenére, hogy más iskolákból, osztályokból jöttek és
különböző életkorúak.
5. A csoportban használt tanári kézikönyvek
 Aknai Tamás 2002. Egyetemes művészettörténet 1945–1980. Dialóg Campus Kiadó.
Budapest–Pécs.
 Tatai Erzsébet 2004. Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia Kiadó. Budapest.
 Szabó Attila 1997. Művészettörténet vázlatokban. Veritas. Győr.
 Bakos Tamás – Bálványos Huba – Preisinger Zsuzsa – Sándor Zsuzsa 2000. A
vizuális nevelés pedagógiája. Balassi Kiadó.
6. A csoport művészettörténeti szaktárgyi fejlődése
A tanulók korábbi művészettörténeti ismeretei jelentős eltéréseket mutattak, a vizuális
kommunikáció, a tárgy- és környezetkultúra területén azonban egyenletesebb az
ismeretrendszerük. Érdeklődnek a művészettörténeti ismeretek iránt, képismeretük, műelemző
képességük sokat fejlődött, indokolt értékítéletre képesek. A csoport fejlődése mára egyenletes
üteműnek mondható. Az általános iskolából eltérő kifejező- és kommunikációs készséggel
érkeztek, a közös elemzéseknek, kommunikációnak, egymásra figyelésnek köszönhetően már
legtöbben behozták a lemaradást.
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Csoportprofil (11. évfolyam)
Művészeti szakközépiskola, rajz, festés, mintázás tantárgy (11. évfolyam)
Összetétel
A rajzcsoport tanulói létszáma 15 fő, a nemek aránya 9 lány, 6 fiú. A 15 tanulóból 8 fő
kollégista, 5 fő más településről jár az iskolába, 2 fő helyi lakos. A csoport animációs és
szobrász szakos tanulókból áll, így érdeklődésük elsősorban a két művészeti tevékenység felé
irányul.
A csoport összetétele a vizuális képességek, a kulturális háttérismeretek tekintetében még a két
és fél éves közös munka után is változatos képet mutat.
A tanulócsoport kétharmada kifejezetten képzőművészeti érdeklődésű, ők elhivatottan
foglalkoznak választott szakmai tárgyaikkal és egyéb művészeti tantárgyaikkal. A tanulók
harmada inkább hobbi szinten kezeli a képzőművészettel való tevékenységet, az ő szakmai
teljesítményük és produktumaik színvonala általában gyengébb a többiekénél.
A szaktárgyhoz kapcsolódó és egyéb szabadidős tevékenységek
A csoportból két szobrásztanuló alkalmazott grafikával is foglakozik, egy animációs tanuló
rendszeresen jár mintázni, hárman alapfokon festészettel is foglakoznak, két tanuló zenét tanul.
Továbbtanulási szándékok
A jelenlegi felmérés szerint az animációsok közül hárman, a szobrászok közül ketten tervezik
a szakirányú felsőoktatási intézményben való továbbtanulást. Egy tanuló festészet, két tanuló
képi ábrázolás, egy tanuló pedig pszichológia szakon szeretne továbblépni.
2. A csoport története
A csoport a 9. évfolyamban is 15 fővel indult, egy tanuló érkezett az első félévben, egy tanuló
pedig kimaradt az első év után, a csoport létszám így állandó.
Az első három évben a rajz, festés, mintázás tantárgy óraszáma heti hat óra. A szakmai órák
száma ugyanennyi. Az iskolai órarend szerint egy délelőttöt a rajzórákkal, egy délelőttöt pedig
a szakmai órákkal töltenek a diákok. Így sokkal hatékonyabb és elmélyültebb alkotómunka
szervezhető.
A rajzcsoportban a közös munka eredményeként már a 10. évfolyamra érdeklődő, produktív,
kellemes alkotó légkört sikerült kialakítani, amelyet ebben a tanévben még magasabb szintre
igyekszünk juttatni. A tanulók munkáit különféle iskolai és egyéb szervezésű kiállításokon
rendszeresen bemutatjuk. Az eseményekről kapott visszajelzések további aktív alkotómunkára
inspirálják a fiatalokat.
3. A csoport megismerésének lépései
A tanulók vizuális megnyilvánulási, azok minősége a felvételi során és az első hónapokban
még nagyon széles skálán mozogtak. Az első félévben az egyik legfontosabb cél a csoport
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tagjainak személyes megismerése, képességeik feltárása volt. A változatos tevékenységek,
feladatok, a közös elemzések, értékelések, programok során szerzett tapasztalatok segítettek
elmélyíteni ezeket az ismereteket.
Amint felszínre kerültek az alkotói és a befogadói képességek fejlesztését megalapozó
személyes adottságok, a feladatok tervezése is differenciáltabbá válhatott. A feladatmegoldások
minősége, a technikai kivitelezés már az első évben rengeteget fejlődött csoport szinten.
A csoport magasabb vizuális kultúrával rendelkező részénél gyakrabban adtam kreatív,
komolyabb eszközöket, több önállóságot igénylő feladatot, a többiek jobban igényelték az
egyszerűbb, készségfejlesztő feladatokat és a folyamatos tanári korrekciót.
Az iskolai programokhoz kapcsolódó képző- és iparművészeti eseményekre, kiállításokra a
diákokkal együttműködve készülünk fel. A csoporttal évente két-három alkalommal
képzőművészeti kiállításlátogatáson veszünk részt.
Alkalmanként megtekintem a tanulók szakmai és művészettörténet óráját, kollégáimmal
konzultálunk a tanulók elméleti és gyakorlati képességeinek fejlesztése érdekében.
4. Csoportdinamika
Az osztályon belül kialakult rajzcsoport mint közösség kimondottan jó szellemiségű,
összetartó, igazi alkotó közösségé vált.
5. A csoportban használt tanári kézikönyvek
Barcsay Jenő 2008. Művészeti anatómia. Corvina kiadó. Budapest.
Barcsay Jenő 1966. Forma és tér. Corvina Kiadó. Budapest.
Bammes, Gottfried 1978. Der nackte Mensch. Kunst. Drezda
Kőnig Frigyes 2013. A művészeti anatómia alapjai. Cser könyvkiadó. Budapest.
Kepes György 2008. Látásra nevelés. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Kepes Vizuális
Központ – Argumentum Kiadó. Budapest.
Mezei Ottó (szerk.) 1987. A tér a képzőművészetben. Múzsák Közművelődési Kiadó. Budapest.
6. A csoport szaktárgyi fejlődése
A vizuális és tervezőkészség fejlesztéséhez elengedhetetlen a jó rajztudás, amelynek része a
tér- és formaérzék, a térábrázolás. A tanulók szakmai kompetenciái, a környezet által közvetített
üzenetek befogadása, értelmezése, tervezési készségük, vizuális gondolkodásuk, vizuális
kifejezőkészségük folyamatosan fejlődött az évek során. A korábban tapasztalt vizuális
kommunikációs készségek közötti különbségek finomodtak. A tanulók fejlődése, aktivitása
egymáshoz képest is és bizonyos időszakokhoz viszonyítva is változó. Összességében jellemző
a csoportra az érdeklődő, kommunikatív hozzáállás; vágynak az új ismeretek, technikák,
eszközök használatának elsajátítására.
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Tematikus terv (3. évfolyam)

A pedagógus neve, szakja:

XY, művészettörténet

Az iskola neve:

VZ

Művészeti ág:

Képző- és iparművészet

Tantárgy:

Művészettörténet

A tanulási-tanítási egység témája:

A minószi kultúra és a görög művészet

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:
A tanuló érdeklődése a műalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására.
Közösen végzett műelemzéseken keresztül a művészet legkorábbi korszakaira jellemző
legfontosabb stílusjegyek megismerése.
Az ismeretszerzés igénye, a művészet szerepének megismerése a különböző korszakokban és
civilizációkban.
A tanulási-tanítási egység helye a fejlesztési folyamatban, előzményei:
Művészettörténet/India, Afrika művészete
Tantárgyi kapcsolatok:
irodalom

Történelem, színművészet, zeneművészet,

Évfolyam:

Alapfok 3.

Felhasznált források:
3/2011. (I. 26.) NEFMI-rendelet Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM-rendelet
módosításáról

Dátum:

118
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott
negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Tananyag,
tanítási egység

Ismeretek,
fogalmak

Minószi
kultúra

Mitológia
minótaurosz
Labrüsz (jelkép)
Útvesztő (labirintus)
Knósszoszi palota

1.

Labirintus
tervezése

2.

A görög
művészet 1.
Építészeti
jellemzők

Építészet (oszlopok
és arányok, támasz,
teher,
gerenda,
oszlopfajták,
részek),
épülettípusok
Az
Akropolisz és részei

Alapfokú művészetoktatás

Vizuális
technikák,
tevékenységek
Grafika

Műalkotáselemzés

Munkaforma/
munkamódszer

Didaktikai feladatok

Segédanyagok, tanítási
eszközök

Tanári
frontális A figyelem felkeltése;
Ppt-bemutató
bemutatás
új ismeret szerzése;
Szerkesztő eszközök
Egyéni
tanulói jelenségek,
tények Színes ceruza, rajzlap
alkotás
elemzése;
a tanultak alkalmazása;
(grafika);
ellenőrzés, értékelés.
Tanári
frontális A figyelem felkeltése;
bemutatás
informálás az óra céljáról;
az előzetes ismeretek
felidézése;
újismeret-szerzés
műalkotásokkal;
a jelenségek elemzése;
következtetés;
a megértés bizonyítása
magyarázattal;
rendszerezés, rögzítés;
ellenőrzés, értékelés.

Ppt-bemutató,
fénymásolat,
jegyzetelés eszközei

a
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Tananyag,
tanítási egység
3.

A görög
művészet 2.
Görög
pénzérme
tervezése,
kivitelezése

4.

Ismeretek,
fogalmak
Szobrászat
Fém, nemesfém
(arany/ezüst),
sík-domború portré,
attribútum,
fémdomborítás,
újrahasznosítás)

A görög
művészet 3.

A görög
(építészet)

Görög
színházi
maszk
mintázása

Maszk/álarc
Jellem, karakter
Sík  tér
Plasztikai fogások

Alapfokú művészetoktatás

Vizuális
technikák,
tevékenységek
Műalkotáselemzés
Szobrászat

színház Műalkotáselemzés
Szobrászat

Munkaforma/
munkamódszer
Tanári
frontális
bemutatás
Egyéni és páros
alkotó munka

Didaktikai feladatok
A figyelem felkeltése;
informálás az óra céljáról;
az előzetes ismeretek
felidézése;
újismeret-szerzés
műalkotásokkal;
a vizuális jelenségek
elemzése;
a következtetés/megértés
bizonyítása magyarázattal;
rendszerezés, rögzítés;
ellenőrzés, értékelés.

Tanári
frontális Informálás a célokról;
bemutatás
az előzetes ismeretek
Egyéni alkotómunka felidézése;
új ismeret szerzése;
jelenségek elemzése;
a megértés bizonyítása
mintázással;
ellenőrzés, értékelés.

Segédanyagok, tanítási
eszközök
A képzelet világa 5.
osztály,
77.
oldal
(Kislexikon: attribútum) –
Apáczai Kiadó
Ppt és táblán megjelenített
szemléltető kép
Golyóstoll, fémlap, olló,
körző, vonalzó

Számítógép és projektor,
ppt-bemutató
Portréfotók
Agyagmintázó eszközök
Alátét, vizes edény
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Óraterv (3. évfolyam)
A minószi kultúra és a görög művészet tematikus terve, a 3. évfolyam 4. tanórájára
Tananyag: a görög művészet – görög színházi maszk mintázása
Színházi maszkok tervezése: egyszerű arcforma, karakteres maszk.
Cél- és feladatrendszer:
 Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás, tárgyakkal, műalkotásokkal, épületekkel
kapcsolatos információk gyűjtése során, a görög művészet (építészet/színház)
jellemzése. Jelenségek megfigyelése, azonosságok és különbségek tudatosítása a
görög maszkok érzékelhető tulajdonságai alapján. A látványok megjelenítése térben.
Ismerkedés az agyaggal, mint plasztikus tárgykészítő technikával. Egyszerű tárgy
(görög maszk) tervezése és modellezése. Személyes érzelmek vizuális megjelenítése.
(fogalmak, szabályok)
 A vizuális közlés köznapi és művészi formáinak megkülönböztetése. A forma/és a
rendeltetés kapcsolatának, valamint az összefüggéseknek az elemzése. Fénykép
(önarckép) tömörített képi közléseinek megkülönböztetése és értelmezése. Önarckép
(mint sík modell) plaszticitásának megfigyelése és megmintázása, az összefüggések
érzékeltetése.
 A megismerő- és a befogadóképesség fejlesztése a közvetlen tapasztalás útján
szerzett élmények feldolgozásával. A célirányos figyelem fejlesztése. Önálló
kérdések, vélemények megfogalmazása. A kommunikációs képességek fejlesztése a
legfontosabb vizuális jelzések, szimbólumok értelmezésével, alkotó használatával.
 Az alkotótevékenység fejlesztése a vizuális kommunikációt szolgáló maszk
tervezésével és kivitelezésével. A kreatív alkotóképesség fejlesztése szabad
asszociációs játékkal, az önarckép átírásával. A szobrászat jegyeinek felismerése és
alkalmazása során a problémamegoldó képesség fejlesztése.
 Önismeret, önértékelés, önszabályozás fejlesztése a saját képességek
számbavételével, a saját és mások munkájának összehasonlításával és értékelésével.
(attitűd, készségek, képességek)
Az óra végére elérendő produktum: (fejlesztési szint), egy egyszerű tárgy – saját görög
álarc – létrehozása agyagból, felületalakítás formaredukálással, kifejező komponálással.
Ismeretek, fogalmak:
 Görög színház (építészet), maszk/álarc, jellem, karakter, sík  tér, plasztikai fogások
és technikák (pl. lapítás, tapasztás, domborítás, kivájás).
Technika:
 Művészeti képelemzés, tárgykészítés agyagból.
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Szemléltetés:
 Képekkel, egyéb technikákkal készült maszkokkal.
A tanulók eszközei:
 Nyomtatott önarcképek, agyag- és mintázóeszközök.
Tevékenységek:
 az agyag megmunkálásának fázisai;
 a konkrét tárgyalkotó folyamat lépései;
 a gondos kivitelezés praktikái;
 az agyag tapasztaláson alapuló megismerése (pl. száraz, nedves);
 plasztikai műveletek (pl. gyúrás, lapítás, gömbölyítés);
 plasztikai felületképzések (kiemelkedő, bemélyedő);
 tömbszerűből tagolt formák felületalakítása;
 karakteres formák megjelenítése.
Munkaforma:
 Frontális/egyéni.
Módszerek:
 Magyarázat, szemléltetés, műalkotás-elemzés, tárgykészítő alkotás.
Didaktikai feladatok:
 Motiválás, új ismeretek befogadása, rögzítése, alkalmazott alkotás, értékelés.

Idő

Az óra menete

2’

I. Előkészítés (jelentés, eszközök,
agyag előkészítése)
Cél:
újismeret-szerzésre
való
motiválás:
az
alkotómunka
közvetett előkészítése.

10’

II.
Célkitűzés,
motiválás,
újismeret-közlés
1.)
Cél: ismétlés, megfigyelés
utáni
személyes
kifejező
véleményalkotás, új ismeretek
szerzése, a produktív képzelet
fejlesztése
1. Előzmények:
 a görög szigetvilág, a minószi
kultúra/a
Minótaurosz

Módszer,
munkaforma

Eszközök
Technikai eszközök
Számítógép
és
projektor

Módszer:
bemutatás,
beszélgetés
Munkaforma:
frontális és egyéni

Tantárgyi
koncentráció
Történelem, irodalom,
technika,
honés
népismeret, tánc és
dráma
Szakirodalom:
 Imrehné S. Margit
2006. A képzelet
világa 1. Apáczai
Kiadó. Celldömölk.
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Idő

Az óra menete
labirintusa, a görög építészet és
az oszloprendek,
 portréfotók
készítése,
nyomtatása (karakteres arcjáték).
2. Ma:
 a görög művészet folytatása;
színházi maszkok készítése
agyagból,
 prezentáció során információk
átadása, a kérdések megvitatása
(álarc/maszk
jelentése,
a
maskarázás
hazai
néphagyománya és évköri ideje,
illetve a farsangtól független
színházi maszk, a görög színház
épülete, a színészek karaktere és
öltözékük, a görög portré és
maszkok
jellemzése,
más
művészeti ágak, illetve épületek
maszkjai, jelképiség).

30’ III. Alkotó munka
Cél: megfigyelés utáni személyes
kifejező tárgyalkotás az önarckép
síkból térbe való átírásával.
Lényegkiemelés,
a
jellemző
karaktervonások (saját görög álarc)
agyagplasztikai mintázása és a
felület dekoratív kialakítása.
 Portréfotók alapján a saját/társak
mimikájának jellemzése.
 Az agyag megmunkálása és az
eszközhasználat megbeszélése.
 Értékelési
szempontok
kijelölése.
 Tárgyalkotás,
maszkformázás/mintázás.

Alapfokú művészetoktatás

Módszer,
munkaforma

Eszközök

 Imrehné S. Margit
2003. A képzelet
világa 5. Apáczai
Kiadó. Celldömölk.
 Susanna Sarti 2007.
Görög művészet – A
művészet története
3. Corvina Kiadó.
Budapest.
 Maurice
Croiset
1994.
A görög
kultúra
(kék).
Holnap
Kiadó.
Budapest.
 Szabó Attila 1997.
Művészettörténet
képekben. AKGA
Junior
Kiadó.
Budapest.
 Szabó Attila 1996.
Művészettörténet
vázlatokban. AKGA
Módszer:
Junior
Kiadó.
közlés, megbeszélés
Budapest.
tevékenykedtetés
 Bálványos
Huba
Munkaforma:
2005.
Esztétikai
frontális, egyéni
művészeti ismeretek
és
esztétikaiművészeti nevelés.
Balassi
Kiadó.
Budapest.
Taneszközök:
A korábban készített
egyéni
portréfotók;
agyag,
mintázóeszközök,
alátét, vizes edény.
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Idő

Az óra menete

3’

IV. Értékelés
Cél: A vizuális személyes közlés
megismerése. Ön- és társkritikai,
illetve
az
esztétikai
érzék
fejlesztése.
Szempontok:
 kifejező megjelenítés,
 funkcionalitás,
 kreatív, a stílusjegyeket viselő
megvalósítás.

Alapfokú művészetoktatás

Módszer,
munkaforma

Eszközök

Módszer:
megbeszélés
Munkaforma:
frontális, egyéni

Teremrend kialakítása.
Óraterv reflexiója (3. évfolyam)
A minószi kultúra és a görög művészet című tematikus terv, 3. évfolyam 4. tanórájára
Az óra szerepe a Görög művészetek c. témát feldolgozó oktatási folyamatban a görög színházi
maszkok imitatív tervezése. Céljaim: a közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények
feldolgozásával a megismerő- és befogadóképesség fejlesztése, az ókori görög színjátszás, az
építészet és a tárgyi környezet (maszkok) jellemzése volt. Az ismeretszerzés a térbeli
tájékozódásra, a tárgyak, művészettörténeti jellegzetességek összegyűjtésére, illetve a maszkok
vizuális jelenségeinek megfigyelésére, az azonosságok és különbségek tudatosítására terjedt ki.
A maszkforma és a rendeltetés kapcsolatának elemzése után a kreatív szobrászati
alkotótevékenység (felületalakítás, formaredukálás, kifejező komponálás) az agyag plasztikus
megformázása volt.
Az önismeret, az önértékelés és az önszabályozás fejlesztése a saját képességek
számbavételével, a saját és mások munkájának összehasonlításával és értékelésével történt
meg.
A tanítás anyagának szintje és mennyisége megfelelt a tanulók felkészültségének. A korábban
szerzett ismeretekhez (görög művészetek) szervesen kapcsolódott az óra. Elegendő mennyiségű
és megfelelő minőségű volt az új ismeretek feldolgozáshoz felhasznált tényanyag, tapasztalat
és idő. A jártasságok és készségek fejlesztése (l. a tervezetben) jobbára megtörtént. Az óra
szerkezeti egységei javarészt harmonizáltak a tervezettel. A köztem és a tanulók között
megvalósuló kommunikáció, a kezdeményezés (indítás, felhívás) – reagálás (válasz) – reflexió
(elfogadás, megerősítés, felhasználás, korrekció, elutasítás) láncolata a vártnál kissé
mértékletesebben valósult meg. A tanulók a kezdeményezéseimre figyelemmel, érdeklődéssel
és aktivitással reagáltak. Törekedetem arra, hogy feltárjam a tanítás anyagának tantárgyközi
kapcsolatait, illetőleg felhasználjam a tanulók korábbi ismereteit (l. a tervezetet).
Oktatástechnikai eszközt használtam az ismeretszerzésre és a képi szemléltetésre. A tanulók
egyéni munkájában, a munka közbeni irányítással, segíttetéssel vettem részt. A gyermekek
egyéni munkát végeztek, amelyhez differenciálás kapcsolódott. Eredményeikről egyéni
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értékeléssel és szemléltető bemutatással győződtem meg. Az óra eseményei eleinte bátortalan,
majd egyre élénkebb hangulatban zajlottak. Az óra légkörének domináns hatótényezője
elsősorban az óra témája és a megmunkálandó alapanyag (agyag) voltak, amely a tanulók
számára maradandó, ösztönző élményt jelentettek.
A tanításom során alkalmazott iránymutató vizuális metodika rendszere alapján 13 az órán a
vizuális megismerés/kommunikáció indirekt közlésformája nyert leginkább teret az alábbi
szempontok szerint:
 a forma és funkció egységének megjelenítése (a maszk jellemzői),
 a plasztikus agyag mint anyag és annak megmunkálási technikájának ismeretei,
amelyek biztosították a tárgy elkészíthetőségét.

Bálványos Huba és Sánta László Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció című
művének összefoglaló ábrája
 Az óra előzményeként megjelenő személyes közlések (portréfotók):
 erőteljes mértékben motiválták a gyermekeket a kifejező ábrázolásra, a fotózás
során kért arckifejezés (grimasz) hívta elő az önálló kifejezéshez szükséges belső
képeket.
 A téma és a megmunkálandó agyag, illetve az osztály általánosan példásnak
minősíthető magatartása és szorgalma együttesen inspirálta a vizuális nyelvi elemek
gazdag, egyéni használatát. Ezáltal a tanítás-tanulás eredménye az óra
rendeltetésének tökéletesen megfelelt, amelyről a mellékelt képek (l. lent) is
árulkodhatnak.

Bálványos Huba – Sánta László 1998. Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció. Balassi Kiadó. Budapest.
L. a 35. o. ábráját.
13
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Az órán készült fényképek
Óraterv (11. évfolyam)
Művészeti szakközépiskola: rajz, festés, mintázás, 11. évfolyam
Tananyag: összetett formatanulmányok – az emberi csontváz
 A medence – művészeti anatómiai tanulmányok
Cél- és feladatrendszer:
 A természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelése, a látvány elemzése és
ábrázolása. A tanulmányrajz során a látvány belső formai összefüggéseinek feltárása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, az arány, a szerkezet megfigyelése.
 A művészeti anatómia alapjainak, az emberi test arányainak, összefüggéseinek, a
csontok kapcsolódási módjainak megismerése. A csontvázrendszer tartó szerepének,
működésének, mozgásrendszerének felfedezése. A bonyolultabb formák, a csontok,
a csontvázrendszer analízise, redukciója, majd szintézise.
 Az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok kiválasztása,
alkalmazása.
 A tanulók tér- és formaszemléletének, rajzkészségének, esztétikai érzékének
fejlesztése. A célirányos figyelem fejlesztése, az alkotótevékenység, a kreatív
alkotóképesség fejlesztése. Helyes önismeret, önértékelés kialakítása a saját és
mások munkájának összehasonlításával és értékelésével.
Ismeretek, fogalmak:
 Művészeti anatómia, formatanulmány, térábrázolás, a csontvázrendszer, a medence
(medencecsontok, keresztcsont, farkcsont).
Technika:
 Vázlatok, tanulmányrajz.
Szemléltetés:
 Képek, csontváz.
A tanulók eszközei:
 Papír, ceruza, szén, pittkréta.
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Tevékenységek:

Az anatómiai ismeretek, a csontvázrendszerről tanultak ismétlése, szemléltetése.


Vázlatos rajzok készítése különböző nézőpontból.



Tanulmányrajz készítése.



Bonyolultabb részletek tanulmányozása, értelmezése.



A medence szerkezeti elemeinek értelmező feldolgozása.



A csonton megjelenő tónusok megfigyelése, a kiemelés fontossága, a formai
találkozások érzékeltetése.



A medencecsont és a combcsont kapcsolata.

Munkaforma:
 Frontális/egyéni.

Módszerek:
 Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés.

Didaktikai feladatok:
 Motiválás, új ismeretek befogadása, rögzítése, alkotás, értékelés.

Tantárgyi koncentráció:

Biológia, testnevelés.
Idő
5’

Módszer/
munkaforma

Az óra menete
I.

Előkészítés
(Teremrendezés,
a
szemléltető és rajzeszközök
előkészítése)
Cél: az új ismeretszerzésre
motiválás

25’

II.

Eszközök

Célkitűzés, motiválás,
ismeret közlése

új Magyarázat,
megbeszélés,
szemléltetés
frontális, egyéni

Rajzbakok, rajztáblák,
csontvázak,
rajzeszközök

Projektor,
albumok,
/
csontvázak

anatómiai
rajzok,
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Idő

Módszer/
munkaforma

Az óra menete

Cél:
megfigyelés,
szerzése

új

Alapfokú művészetoktatás

Eszközök

ismétlés,
ismeretek


Előzmények: az emberi
csontváz,
a
csontok
elhelyezkedése, elnevezése; a
csontok tulajdonságai / a felső
és az alsó végtag csontjainak
ábrázolása

Új ismeret: a medence (a
medencecsontok,
a
keresztcsont, a farkcsont), a
medencecsont (a csípőcsont,
az
ülőcsont,
a
szeméremcsont); elölnézet,
hátsó nézet, oldalnézet

Szemléltetés
(prezentáció, képek, csontváz)
alapján új ismeretek átadása;
formai
sajátosságok,
kapcsolódások, a mozgás
megfigyelése
5
45’

III.

Alkotómunka

Cél: megfigyelés alapján
önálló képalkotó munka
1. feladat: vázlatos rajzok
készítése a medencéről
Magyarázat,
különböző nézőpontokból megbeszélés,
A/3-as méretben.
szemléltetés,
korrektúra
Szempontok: a medence frontális, egyéni
szerkezeti
elemeinek
értelmező feldolgozása,
összekapcsolása;
a
bonyolultabb
részletek
formai tanulmányozása,
értelmezése; a medence

Rajzbakok, rajztáblák,
csontvázak,
rajzeszközök (ceruza,
/
szén, pittkréta, papír)

128
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott
negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Idő

Alapfokú művészetoktatás

Módszer/
munkaforma

Az óra menete

Eszközök

mint térforma; a medence
„körüljárása”,
megfigyelése.

15’

IV.

2. feladat:
a
medence
tónusos tanulmányrajza
választott nézetből félíves
méretben.

Szempontok: a medence
főbb
arányai;
a
medencecsontok
kapcsolata; a rész és egész
viszonya; vonalak és
tónusok
együttes
alkalmazása;
választható
anyaghasználat: ceruza,
pitt, szén; a vonalak
vastagságának, erejének
szerepe a tér és a forma
szempontjából; a medence
csontjain
megjelenő
tónusok megfigyelése, a
kiemelés
fontossága,
formai találkozások a
medencén.
Értékelés
Cél: az önálló vizuális alkotás
megismerése, a kritikai és az
esztétikai érzék fejlesztése.
Szempontok:






szerkezeti,
értelmezés;

Megbeszélés
formai frontális, egyéni

/ kész alkotások
rajzok)

(órai

anyaghasználat;
tónusértékek,
anyagszerűség.

A tanulói visszajelzések javasolt válaszlapja
Évfolyam:
Tanszak:
Tanár:
Tantárgy:
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Válaszadás:
HAMIS

1

IGAZ

2

3

4

5

1.

Szívesen jövök az órákra.

2.

A tantárgy tanulása számomra megterhelő az órák során.

3.

Sokat segít a képzőművészeti alkotások átélésében és megértésében ez a tantárgy.

4.

A különböző képzőművészeti technikák tanulásában is tudom alkalmazni az itt
tanultakat.

5.

Az óra lelkesít, hogy jobban megismerjem és elemezzem az általam látott
képzőművészeti alkotásokat és fölfedezzek továbbiakat is.

6.

Egyre gyakrabban rajzolok szabadidőmben is.

7.

Az itt tanultak hatására szívesebben járok kiállításokra, galériákba.

8.

Egyre gyakrabban lapozgatok képző-és iparművészeti albumokat, olvasok a témával
kapcsolatos könyveket.

9.

Szívesen megnézem társaim, ismerőseim rajzait, képzőművészeti alkotásait is.

10. Ha nem volnának ezek az órák, hiányoznának.
A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás (minta)

Rajzverseny kiírás
alapfokú művészeti iskolák képző és iparművészeti tanszakos tanulói részére
Rajzverseny az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti tanszakos tanulói részére.
A verseny egy korosztály számára, az alapfokú művészeti iskolák 6–8. évfolyamos tanulói
részére kerül meghirdetésre.
Jelentkezés: egy alapfokú művészetoktatási intézményből maximum 5 tanuló jelentkezhet. A
tanulók jelentkezéséhez az intézmény hozzájárulása szükséges.
Az országos szintű verseny szakmai tematikája: tanulmányrajz (festmény), csendélet és portré.
A csendélet a helyszínen beállított látvány alapján, a portré pedig élő modell alapján készül.

A verseny menete
A verseny két részből épül fel. A verseny első részében a pályázóknak 4-5 pályamunkát
tartalmazó mappát kell a verseny kiírójához megküldeni. Legalább 3 különféle eljárással,
130
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott
negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alapfokú művészetoktatás

eszközzel készült, illetve monokróm és színes technika egyaránt ajánlott. További feltétel,
hogy legalább két tanulmány szerepeljen a benyújtott munkák között.
A verseny második részében a tanulók élőben is számot adnak rajztudásukról. A verseny
helyszínén két feladat megoldására kerül sor.
A rajzverseny két feladata:


Csendélet (beállítás alapján)



Portré (élő modell alapján)

Technika:


A csendélet tetszőleges színes technikával készüljön (festék esetén csak vizes bázisú
festék használható).



A portré rajzolásánál használható eszközök: ceruza, szén, pittkréta.

Értékelés:
A rajversenyben részt vevő munkákat háromtagú szakmai zsűri értékeli. A zsűri a
beküldött és a helyszínen készült alkotásokat egyaránt értékeli.
/A kiíró intézmény adatai, a szervező, a dátum, a nevezési határidő, a verseny időpontja, a
díjazás stb./
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II.8. Az indikátorok értelmezése a képző- és iparművészeti ágban a nyolc pedagóguskompetencia mentén
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Indikátorok
1.1.

Pedagógiai tevékenysége biztos
szaktudományos tudást tükröz.

1.2.

Ismeri az intézményében folyó
pedagógiai munka tartalmi
meghatározására
és
szervezésére
vonatkozóan
alkalmazott, a Kormány és az
oktatásért felelős miniszter
által
kiadott
tantervi
szabályozó dokumentumokat
és az intézménye pedagógiai
programjának
a
saját

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
Dokumentumai és reflexiói tükrözik a szakmai Témaválasztása, cél- és feladat-megjelölése és a
céltudatosságot, a képző- és iparművészeti ágazatok és problémafelvetései tükrözik szakmódszertani
tanszakok
sajátosságait.
Szemlélteti,
hogy tájékozottságát, jelzik, hogy feldolgozásukra több
tevékenységeivel a vizuális tevékenységek iránt alkalmas tevékenységformát ismer, a technikákat
érdeklődő
tanulók
szellemi
és
gyakorlati változatosan, és hatékonyan alkalmazza.
képességeinek fejlesztésére törekszik. Nyitott a Tudatosan törekszik a megfigyelés, megjelenítés,
vizuális kifejezés és ábrázolás különböző
értelmezés, tervezés, műelemzés, képalkotás
megnyilvánulási formáira, komplex megközelítési műveleteinek egyensúlyára, az esztétikai–
módot mutat be, ill. a műalkotás-elemzésre szánt művészeti tudatosság és kifejezőképesség
válogatásai is jelzik, hogy a klasszikus- és kortárs fejlesztésére. Tudatosan fejleszti a megfigyelő (pl.
művészettörténeti ismeretei is relevánsak.
látványok, ábrák, jelek, képek, tárgyak) értelmező,
A hazai művészeti nevelés bevált gyakorlatára épít, ill. megjelenítő, konstruáló, modellező és tervező
saját alkotói gyakorlatát és alkotói tevékenységét készségeket és képességeket. Képes az aktuális
hasznosítja a tanítás során.
imitatív, kreatív vagy kifejező ábrázolásokat segítő
esztétikai ítélőképesség fejlesztésére.
A hatályos tantervi struktúra alapján az alapfokú Óráit a tevékenységközpontúság jellemzi, a
művészetoktatás követelményeinek és tantervi feladatok feldolgozása tapasztalati úton, komplex
programjának sajátosságai megjelennek a tervező témákba ágyazottan történik meg.
munkájában. Ismeri és alkalmazza a tantárgya Megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág
komplex elméleti- és gyakorlati tevékenységeinek cél- műfaji sajátosságait.
és feladatrendszerét.
Tanítása során a képi műveltség, az emlékezet és a
Szakszerűen
koordinálja
a
tantervek
által képzelet fejlesztésére összpontosít. Célja az egyéni
meghatározott évfolyamok témaköreinek alkotó- és önkifejezés, a képzelet, az élményszerű
befogadó folyamatait.
tapasztalások, az esztétikai érzékenység, erkölcsi
Ismeri a művészeti ága egyes tartalmi szakaszainak fogékonyság kialakítása. Konstruáló feladatokkal
fejlesztési feladatait és követelményeit.
az eszközhasználatra, a környezetalakításra késztet.
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1.3.

1.4.

szakterületére vonatkozó főbb
tartalmait.
Ismeri
és
tudatosan
felhasználja
szakterülete,
tantárgya kapcsolatait más
műveltségterületekkel,
tantárgyakkal.

Ismeri és tudatosan alkalmazza
a
szakterülete,
tantárgya
sajátosságaihoz
igazodó
megismerési
folyamatokat,
nevelési, tanítási módszereket,
eszközöket.

Alapfokú művészetoktatás

Figyelembe veszi a más művészeti ágakkal,
tanszakokkal való kapcsolatokat (pl. művészi kifejező
eszközök használatának zenei, irodalmi, színházi
analógiái, a ritmus szerepe a képzőművészet, a tánc, a
zene világában, a grafika, festészet, és fotó közös
kompozíciós elvei).
Más tudományterületek felőli megközelítéssel is segíti
a tananyag megértését, feldolgozását, a vizuális
megoldások keresését (pl. fizika, történelem).
Portfóliójában saját, hiteles művészeti tapasztalataira
is épít, ill. megjelenik benne a társművészetekben rejlő
gyakorlati, életszerű (pl. kiállításon, koncerten,
színpadi eseményen) komplexitás.
Az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és
tantervi programjának sajátosságaihoz igazítja a
megismerési
folyamatokat
(vizuális
ingerek,
információk
kiválasztása,
összehasonlítása,
értelmezése,
szelektálása,
újrarendezése,
tudatosítása).
Dokumentumai
változatos
nevelési/tanítási módszertani kultúráját tükrözik. Az
eszközhasználata összhangban van az órái cél- és
feladatrendszerével.
Az aktuális szakirodalmak, digitális tananyagok és
eszközök terén tájékozott, ill. saját készítésű
segédanyagokat is alkalmaz.

A portfólió indikátoraival megegyezően.

Tervezési, alkotói és technikai folyamatok
bemutatásával segíti az analogikus gondolkodást, a
problémamegoldás és a kivitelezés gyakorlati
műveleteit. Terveiben a megfigyelési, ábrázolási és
kifejezési gyakorlatokhoz különféle gondolkodási
műveleteket társít (pl. analízis, szintézis,
absztrakció, analógiakeresés, szimbólumalkotás,
kompozíciós szerkezet feltárása).
A feladataihoz megfelelően választja ki a
munkaformákat,
technikákat,
eszközöket,
anyagokat és értékelési módokat.
A
szemléltetéshez
modelleket,
ábrákat,
szakkönyveket és új digitális képalkotó technikákat
használ.
Szaktanterme, szertára optimálisan felszerelt.
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1.5.

Ismeri
a
szakterülete,
tantárgya
szempontjából
fontos információforrásokat,
azok
pedagógiai
felhasználásának lehetőségeit,
megbízhatóságát,
etikus
alkalmazását.

1.6.

Fogalomhasználata szakszerű,
az adott pedagógiai helyzethez
igazodó.

Alapfokú művészetoktatás

A pedagógus munkájában egyaránt alkalmazza a
hagyományos és a modern információfeldolgozási
stratégiákat és technikákat.
Az infokommunikációs eszközök kreatív, adaptív,
arányos és etikus alkalmazására készteti tanítványait.
Tudatos és kritikus médianevelésre törekszik, a
digitális eszközök alkalmazásában figyelembe veszi a
tanítási célokat, a szakág sajátosságait, és a helyi
viszonyokat (pl. számítógépes ellátottság, tantermi
felszereltség, projektorok, internetkapcsolat).
A pedagógus fogalomhasználata tudatosan tervezett,
dokumentumait a szakmai koherencia és a logikus
kifejtés jellemzi.

A portfólió indikátoraival megegyezően.

A tanórákon következetesen használ olyan nyelvi
kifejezéseket, amelyek minták a tanulók számára.
Megnevezi, definiálja az új fogalmakat, majd a
műalkotások elemzése vagy a média szaknyelvi
példáival gyakoroltatja azok használatát.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
Indikátorok
2.1.

Tervei
készítése
során
figyelembe
veszi
az
intézménye vonatkozásában
alkalmazott tantervi, tartalmi
és az intézményi belső
elvárásokat, valamint az
általa nevelt, oktatott egyének
és csoportok fejlesztési céljait.

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
A pedagógus tervező munkájában megjelennek a A tanórák téma- és célmeghatározásai a helyi
helyi tanterv sajátosságai.
előirányzatokon alapulnak.
Dokumentumai hosszabb távú tervein alapulnak, a Az általános pedagógiai célok és a vizuális
tanórák vázlatai és reflexiói egy logikus tematikus terv kompetenciák
(megismerő,
alkotó-kifejező,
részei.
kommunikációs és problémamegoldó képességek)
A tervezés pedagógiai elképzelései, összehangoltak a fejlesztését az adott csoport karakteréhez igazítja.
helyi tanterv fejlesztési céljaival, továbbá az adott Az órát követő megbeszélésen a tervezés, a
osztály/tanulócsoport lehetőségeihez, képességeihez, célkitűzés, az elvárt/elsajátított tudás, a folyamatok
érdeklődéséhez, tanulási terveihez, irányaihoz is szervezettsége és az adott csoportra vonatkoztatható
igazodnak.
helyi tantervi előírások összhangjáról érvel.
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Alapfokú művészetoktatás

2.2.

Egységes rendszerbe illesztve
tervezi az adott pedagógiai
céloknak megfelelő stratégiát,
folyamatot,
munkaformát,
módszereket, eszközöket.

A konkrét helyi előirányzatok és feltételek
figyelembevételével komplex pedagógiai szemlélettel
tervez.
Az adott cél érdekében tudatosan választja meg
módszereit, eszközeit és szervezési módozatait.

2.3.

Pedagógiai fejlesztési
terveiben kiemelt szerepet
kap a gyermekek, tanulók
tevékenységeinek fejlesztése.

A fejlesztési tervek középpontjában a vizuális nevelés,
a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt
érdeklődő
tanulók
szellemi
és
gyakorlati
képességeinek fejlesztése áll.
A pedagógiai tervezőmunkáját és reflexióit a tanulók
belső (pszichés) aktivitásának érdekében a
tevékenység- és fejlesztésközpontúság határozza meg.
Nyitott
az
új arculatú,
sajátos
légkörű,
cselekvésorientált modellek alkalmazására (pl.
projekt).

2.4.

Tervező tevékenységében épít A pedagógus tervező dokumentumaiban fellelhető a
szociális tanulás (társas viselkedés, közösségi
a szociális tanulásban rejlő
viszonyok, együttműködési képesség, versengés,
lehetőségekre.
türelem,
együttműködés,
empátia,
társas
kommunikáció) fejlesztése.

2.5.

A gyermekek, tanulók
optimális fejlődését elősegítő,
az egyéni fejlődési

Megtervezi és megszervezi a differenciálás módját,
amelyben figyelembe veszi a komplex vizuális

Óraterve informatív, a fejlesztési célok szerint
határozza meg stratégiáját, módszereit, technikáit és
taneszközeit.
A tanóra különböző típusaiban változatos és
hatékony munkaformákat és módszereket választ.
Időtervezése reális és arányos.
A szemléltetése célirányos és változatos, a
taneszközök és a tanítási környezet között összhang
van. A tudatos tervezés mellett is képes a rugalmas
változtatásra, ezt indokolja a megbeszélésen.
A tanulási folyamatot cselekvés-centrikusan, az
alkotói folyamat lépéseihez igazodva, a tanulók
előzetes tapasztalatai és ismeretei alapján szervezi
meg.
Segítő, irányító, tanulóközpontú módszereket (pl.
kooperatív technikák, vita, közvetlen szemléltetés)
és munkaformákat(egyéni, páros, csoportos munka)
használ.
A látott óra tanulói cselekvésre épülő
tapasztalatszerzés, amely a tanulói önállóságot és a
rend keretei között biztosított szabadságot tükrözi.
Az óráin változatos munkaformákat (páros,
csoportos, ill. kooperatív munka) alkalmaz. Ösztönzi
a tanulókat a konstruktív ötletek megfogalmazására,
aktivizálja
a
páros/csoportmunkát,
egymás
segítésére és építő kritikájára bíztat, motivál az
ötletek és javaslatok közös megvitatására, támogatja
a csoporttagok változatos szerepeit, a másik helytálló
véleményét, elfogadó magatartást alakít ki.
A foglalkozások során figyelemmel kíséri az egyéni
teljesítményeket, szükség esetén korrektúrával segíti
az alkotói folyamatot.
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sajátosságokhoz igazodó,
differenciált tanítási-tanulási
folyamatot tervez.

2.6.

2.7.

Alapfokú művészetoktatás

képességek (pl. elemző, értelmező, értékelő, tanulási,
ábrázoló, konstruáló, modellező) eltérő szintjeit.
Reflexióiban jelzi a kiemelkedő, az átlag alatti és az
azt meghaladó feladatmegoldások jellemzőit.

A pedagógus tudatosan törekszik a tanulók
motiválására, aktivizálására, amit a változatos
tevékenységi formákkal, adaptív vagy kreatív
megoldásra ösztönző feladattípusokkal ér el. A
tantervi témakörök vizuális problémafelvetéseinek
feldolgozásával
a
megértést
segítő,
érdeklődésfelkeltő, szemléletes modellek (pl.
természeti és geometrikus formák, tárgyak, drapériák
stb.) gyűjtésével és használatával aktivizálja a vizuális
megismerő és alkotó folyamatokat. Reprodukciók,
tanulói
munkák
rendszeres
kiállításával,
tárlatlátogatások szervezésével erősíti a tanulók belső
motivációját.
Tervező tevékenysége során a A pedagógus tervező munkájában megjelennek a
tanulási folyamatba illeszti a helyi hagyományok foglalkozáson, ill. tanórán kívüli
sajátosságai (pl. kiállítások, pályázatok).
foglalkozáson, a tanórán
Alkalmat teremt a tanulói munkák tanteremen és
kívüli ismeret- és
iskolán kívüli (folyosó, galéria, udvar, egyéb
tapasztalatszerzési
kiállítóterek) kiállítására, az eltérő alkotói módszerek,
lehetőségeket.
kifejezési módok, témaértelmezések, analitikus
részletező és expresszív megoldások szélesebb körű
megismerésére, továbbgondolására, a vélemények
visszacsatolására.
Terveiben szerepet kap a
gyermekek, tanulók
motiválása, motivációjuk
fejlesztése.

Tanórai feladataiban megjelenik a választék és a
választhatóság (pl. tanulmányrajz esetén választási
lehetőség
a modellek
közül összetettség
szempontjából, kivitelezési eszköz, technika
szabadon választása, vagy ajánlása a tanuló
képességeihez mérten).
Az osztályok és az egyes tanulók adottságaihoz
igazítva értékeli a tanulói produktumokat.
Óráin a szemléltetés, a tevékenységek, a modellek, a
beállítások és a feldolgozás változatosságával
aktivizálja a tanulók érdeklődését (pl. a szemléltetés
többrétű, vetített képanyag, saját gyűjtés,
megfigyelés-,elemzés, vagy többféle beállítás
választási lehetősége).
A tanuló elképzelésének megfelelően nyitott a
feldolgozás technikájának, eszközének szabad
megválasztására.

A pedagógus támogatja, hogy a tanulók az iskolán
kívül is rendszeresen bemutathassák munkáikat.
Ösztönzi tanítványait a képző és iparművészeti
kiállításokon,
pályázatokon,
tanulmányi
versenyeken, alkotótáborokban való részvételre.
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Alapfokú művészetoktatás

2.8.

Megtervezi a gyermekek, a
tanulók és nevelt, oktatott
csoportok értékelésének
módszereit, eszközeit.

A pedagógus ellenőrző és értékelő munkája az
intézményi szabályozás szerint történik, amely
következetesen
megjelenik
a
pedagógus
dokumentumaiban is.
A tanulók munkáját folyamatosan figyelemmel kíséri,
szükség esetén a megfelelő időben, helyen és módon
avatkozik be.

2.9.

A gyermekek, a tanulók
fejlettségére is figyelemmel
bevonja őket a nevelésoktatás és a tanulás-tanítás
tervezésébe.

A pedagógus nyitott arra, hogy a nevelési-oktatási
folyamat tervezésének a tanulók is részesei legyenek
(pl. kedvelt módszerek, szervezeti keretek, szükséges
eszközök,
szabadon
választható
feladatok
véleményezése).
Dokumentumai tükrözik, hogy a diákok tudás és
neveltségi szintjének fejlesztésével a nevelés-oktatás
hatékonyságának növelésére törekszik.

Indikátorok
3.1.

A tanulás támogatása során
épít a gyermekek, tanulók
egyéni céljaira és
szükségleteire, a gyermek- és
tanulócsoport sajátosságaira.

Pedagógiai értékelése változatos (pl. megfigyelés,
szóbeli kérdésfeltevés, gyakorlati feladatok
korrigálása) és következetes.
Legjellemzőbb a szóbeli értékelés, amely a műtermi
munka során folyamatos.
A szubjektív tanári minősítés helyett, az egyéni
előmenetelt segíti, bíztat, ill. segít a hiányosságok
feltárásában. Hozzájárul az ön- és társértékelés
kialakulásához, az ítélőképesség, a kommunikációs
készség fejlődéséhez, a kulturált kritika-, ill.
vitatkozás stílusának elsajátításához.
Az értékelési szempontokat előre megbeszéli a
tanulókkal.
A nevelési-oktatási célok előkészítésének és
megvalósításának középpontjában elsősorban a
tanulók fejlettsége áll. A tervezésében az adott
csoport diákjaira adaptálva jelennek meg
a
feladatok, a tanítási-tanulási koncepciók
és
módszertani ismeretek.

3. kompetencia: A tanulás támogatása
Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
Dokumentumai tükrözik, hogy figyel a tanulók egyéni A portfólió indikátoraival megegyezően.
céljaira (pl. új technika elsajátítása, kifejezőképesség
érzékenyítése, modellezés) és az egyéni szükségletekre
(pl. biztonságos tanulási környezet, sikerélmény, új
dolgok megtapasztalása, önkifejezés). Az egyéni
szükségletekkel párhuzamosan a tanulócsoportot is
támogatja (pl. önellenőrzés, tervezés/szervezés,
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Alapfokú művészetoktatás

partneri együttműködés), sajátosságainak megfelelően
tervezi az optimális tanítási-tanulási módokat.
Alkalmat ad a tanulók aktuális pszichés és fizikai
állapotának ismeretében az eredetileg tervezett téma
kiterjesztésére vagy módosítására. A reflexióban
megindokolja a módosítás okait.
A
sikeresen
alkalmazott
feladatokból
saját
feladatgyűjteményt készít és a tanulói munkákat
digitális válogatásban archiválja.

3.2.

Figyelembe veszi a gyermekek,
a tanulók aktuális fizikai,
érzelmi állapotát.

3.3.

Felkelti és fenntartja a
gyermekek, a tanulók
érdeklődését.

Az érintett korosztályra jellemző érdeklődési témák
bevonásával motivál, épít a tanulók ösztönös
kíváncsiságára, ötleteire, kezdeményezéseire. Érdekes,
motiváló feladatok feldolgozásával támogatja a
tanulást, és tartja fenn az alkotói folyamatot.

3.4.

Nyugodt és biztonságos
nevelési, tanulási környezetet
teremt.

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört
alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, mindenkinek
lehetősége van a javításra.
A tanulói önfejlesztés érdekében fejlesztő módon
értékel.

3.5.

Feltárja és szakszerűen kezeli a
tanulási folyamat során

A tanulási folyamat nehézségeit megismerve
tudatosan tervezi meg (pl. a fejlesztési tervben

Bemutató óráján az ismeretanyagot, a szemléltető
művészettörténeti alkotásokat és a feladatok
kiválasztását a tanulók aktuális érzelmeihez és
érdeklődéséhez igazítja.
A pedagógus alternatívákban képes gondolkodni,
többféle órai és otthoni feladatot tervez. Szükség
esetén a tanulók fizikai vagy érzelmi állapotának
észlelésével, rugalmasan változtat eredeti
elképzelésén (pl. alak tanulmány készítésénél
beiktat gyors krokikat; felajánlja az eszközváltás
lehetőségét; csoportmunkát alkalmaz).
Kreatívan és hatékonyan alkalmazza a komplex
vizuális
nevelés
információfeldolgozó
módszereit, eszközeit (pl. művészettörténeti
alkotásokkal,
új
eszköz/technika
megismertetésével) motivál. A tanórán az
érdeklődés fenntartásának alapvető módszerét, a
tevékenykedtetést részesíti előnyben.
Pozitív visszajelzésekkel támogat, személyes
korrektúrával segíti az egyéni nehézségek
áthidalását, az alkotói gondolkodást, a fantázia, a
személyiség kiteljesedését.
A korrektúrába bevonja a tanulót, ill. a
csoporttársakat is.
Óráin közvetlen, de nem személyeskedő
atmoszférát
teremt,
előre
tisztázott
szerepviszonyokkal.
A tanuló tanulási problémájának megfelelően
tervezi a feladatokat (pl. lassabban dolgozó
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tapasztalt megértési
nehézségeket.
Ösztönzi a gyermekeket, a
tanulókat a hagyományos és az
info-kommunikációs eszközök
célszerű, kritikus, etikus
használatára a tanulás
folyamatában.

dokumentálja), jeleníti meg az állandó, ill. alkalmi
szakmai segítség lehetőségeit.
A vizuális megismerés technikáinak megismerésére
a
hagyományos
(pl.
múzeumlátogatás,
szakirodalom, lexikonok, monográfiák) és infokommunikációs eszközöket (fényképezőgép, videó
kamera, stb.) egyaránt alkalmazza, rendszeres és
etikus használatukat tanítja.

3.7.

Fejleszti a gyermekek, a tanulók
tanulási képességeit.

3.8.

Az önálló tanuláshoz szakszerű
útmutatást és megfelelő tanulási
eszközöket biztosít.

Dokumentumaiban megfelelően tervezi az optimális
tanulási
módokat,
aktív
részvételre
és
együttműködésre készteti a tanulókat (konstruktív
szemlélet).
Olyan tanítási-tanulási módszerekre mutat példákat,
amelyek az adott csoportban az eltérő adottságú
tanulók fejlesztésére alkalmasak.
Olyan útmutatókat és az egyéni tanuláshoz
szükséges optimális tanulási eszközöket biztosít a
tanulók számára, amelyek alkalmasak a vizuális
megismerés technikáinak és egyúttal az önálló
ismeretszerzés képességének megalapozására és
gyakorlására.
A fejlesztési tervekben megjelenik a tanulási
probléma azonosítása és az állandó, ill. alkalmi
szaksegítség módjának és mértékének leírása.

3.9.

A gyermekek, a tanulók
hibázásait, tévesztéseit a tanulási
folyamat szerves részeinek
tekinti, és a megértést elősegítő
módon reagál rájuk.

3.6.

tanulónál több időt biztosít a feladat
megoldására).
A nyomtatott szakirodalom és az internetes
források tanórai használatára mutat példákat (pl.
kiegészítő
ismeret/fogalom
feltérképezése
nyomtatott, ill. netes forrásból). Felhívja a tanulók
figyelmét az igényes, színvonalas művészeti
weboldalakra és azok jogszerű használatára.
Hazai és külföldi művészeti és múzeumi
honlapokat ajánl a tanulók figyelmébe.
A tanulók tanulási képességeinek fejlesztésére
mutat példákat, pl. differenciálás, a tanítási
tartalom módosítása, a tanítási idő rugalmas
kezelése, problémamegoldó képesség, kreativitás,
metakommunikáció.

A csoportjellemzőknek megfelelően szervezi az
optimális tanulási módokat, az eltérő adottságú
tanulók fejlesztésére alternatív feladatokat tervez
(pl. színtévesztés esetén grafikai és plasztikai
feladatok).
Lehetővé teszi, hogy az érintett tanulók
adottságaikhoz és belső motivációjukhoz igazított
célokkal és feladatokkal dolgozzanak (pl. saját
modell használata, részfeladatokra bontott
tevékenységek).
Értékelése fejlesztő, reflektív. Tudatosítja a Az alkotói légkör megteremtése érdekében a
tanulókban, hogy a hiányosságok megbeszélése a vizuális képességek különbözőségét szem előtt
vizuális alkotó- és kifejezőképesség és az esztétikai tartó, empatikus értékelést alkalmaz.
érzékenység fejlődését szolgálja.
A hibázás, a tévesztés lehetőségét az
Pozitív visszajelzésekkel támogat.
alkotófolyamat természetes részének tekinti,
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Támogatja a gyermekek, a
tanulók önálló gondolkodását,
elismeri, és a tanítás-tanulási
folyamat részévé teszi
kezdeményezéseiket és ötleteiket.

Alapfokú művészetoktatás

személyes korrektúrával segíti az egyéni
nehézségek áthidalását, ill. kommunikációjával
megelőzi az elítélő megnyilvánulásokat (pl. a
tévedését a tanuló rávezető kérdések segítségével
maga helyesbíti).
Dokumentumai tükrözik, hogy a tanulók önálló A tanórán felhasználja, ill. beépíti a tanulók önálló
gondolkodását az érzelmi, akarati tényezők, a gondolkodásmódját,
ötleteléseiket,
kreatív
motiváción és az attitűdökön keresztül támogatja. A kezdeményezéseiket.
tanulást a rendelkezésre álló információáradat
egyfajta értelmezésének tekinti.

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
Indikátorok
Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfolió alapján
Az óralátogatás alapján
4.1. A
nevelés-oktatás A gyermeki személyiség tiszteletére, elfogadására, A tanórai légkör érzelmi biztonságot nyújtó, derűs és
folyamatában a gyermekek, szeretetére és megbecsülésére törekszik. Az értelmi szeretetteljes.
a tanulók értelmi, érzelmi, neveléssel az ismeretek, jártasságok, készségek tudatos A műveltségtartalmak közvetítése sokszínű, az
életkornak és a testi, szociális és értelmi
szociális
és
testi fejlesztésére mutat példákat.
sajátosságaira
egyaránt Az érzelmi intelligencia érzékenyítésével a tanulók fejlettségnek megfelelő tevékenységeket vonultat
érzelmi életének reális ismeretére, az önirányítás és fel.
kiemelt figyelmet fordít.
önmotiválás képességére és kapcsolataik alakítására is A tanulók egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez
fókuszál.
a tárgyi környezet megfelelő (pl. balesetvédelem).
Dokumentumai a szociális kompetenciák fejlesztését és a Óráján érezhető, hogy a tanulók több pozitív érzelmi
testi nevelés segítését is érzékeltetik.
állapotot élnek meg.
4.2.

Tudatosan teremt olyan
pedagógiai
helyzeteket,
amelyek
segítik
a
gyermekek,
a
tanulók

A tanulók komplex személyiségének fejlődésben való
szemlélete határozza meg pedagógiáját. Ismeri az
életkori vizuális alkotó- és befogadóképességek
fejlődését (pl. a serdülők rajzaiban megfigyelhető
változás, ill. a megjelenő irónia, önirónia, gúny a

A tanulók személyiségének, alkotóképességének
fejlesztésére, a lélek formálására a művészet mellett
a köznapi vizualitás területét is érintő kreatív
feladatokat tervez. Az egyéni fejlődést szóbeli
dicséretekkel, a kreativitás folyamatát segítő
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komplex
személyiségfejlődését.

megerősödő én-tudat kifejeződései). Nem állít fel
végleges kategóriákat, a képességek minősítésétől
tartózkodik. Esetelemzései, beszámolói dokumentálják a
tanulók fejlődését.

4.3.

Tiszteletben
tartja
a
gyermekek,
a
tanulók
személyiségét,
tudatosan
keresi a bennük rejlő
értékeket, a gyermekekhez,
a tanulókhoz felelősen és
elfogadóan viszonyul.

Feladataiban teret ad az önálló kezdeményezésnek (pl.
érdeklődés alapján választható feladat, határidőre
beadandó önálló otthoni munka, versenyre felkészülés).
Olyan feladatokat is tervez, amelyek lehetőséget adnak a
személyes egyedi stílusjegyek, motívumok és kifejezési
módok kreatív alkalmazására.

4.4.

Megismerteti
a
gyermekekkel, a tanulókkal
az érintett korosztályra a
tantervi,
tartalmi
szabályozókban
meghatározott
egyetemes
emberi, európai és nemzeti
értékeket és azok tiszteletére
neveli őket.
Tudatos értékválasztásra és
a
saját
értékrendjük
kialakítására ösztönzi a
gyermekeket, a tanulókat.

Dokumentumaiban utal arra, hogy az egyetemes emberi,
európai és nemzeti értékek tisztelete a pedagógiája
kiemelt része (pl. az eltérő kulturális környezetből, más
iskolatípusból érkező gyerekek integrálása).
Terveiben megjelennek a helyi értékek, sajátosságok,
értelmezi és felhasználja azokat.

4.5.

Pedagógiai programjában megjelenik az egyetemes
emberi értékeken alapuló értékrend, a jellem- és
viselkedésformálás céljaival.
Olyan nyitottsággal rendelkezik, amelyek választ tudnak
adni a tanulók életkori sajátosságaiból adódó kérdéseire.

biztatásokkal támogatja. A tantárgy-specifikus
alapelveket, eszközöket, eljárásokat felhasználja az
egyéni bánásmód lehetőségeiben is. Figyelembe
veszi
a
tanulók
életkori
sajátosságait,
előképzettségét, intellektuális környezetét, az
estleges nyelvi hiányosságaikat.
Az alkotói légkör, a motiváció és a megfelelő
munkaformák megválasztásával segíti tanítványait
az önálló döntések meghozatalában és képi
megjelenítésében.
A tanulók belső világának gazdagítása teszi
lehetővé, hogy személyiségük használni és
hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre
tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az
élményszerű tapasztalások elősegítésével teremti
meg az önkifejezés egyre differenciáltabb formáit
(pl. az elkészült linódúcról készíthető nyomatok
sokszínűsége, változatossága).
A tanulók esztétikai nevelésével, az értékek óvását,
ápolását is szem előtt tartja. A művészettörténeti
ismeretek,
kifejező-alkotói,
kreatív-tervezői
feladatok segítségével a tanulók önismeretét,
erkölcsi felfogását és közösségi magatartását is
alakítja. Láttatja a magyar és az egyetemes művészet
közötti összefüggéseket, a mindenkori kulturális
kontextust.
Feladataiban megjelennek a személyiségformálás
sajátosságai: önismeret és elfogadás, érzelmi
érettség
(pl.
reális
valóságérzékelés,
kiegyensúlyozottság,
optimizmus a frusztráció
kezelése), társas kapcsolatok (pl. mások jogainak
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4.6.

Tudatosan alkalmazza a
gyermekek,
a
tanulók
sokoldalú
megismerését
szolgáló
pedagógiaipszichológiai módszereket.

4.7.

Felismeri a gyermekek, a
tanulók személyiségfejlődési
– és az esetleg jelentkező
tanulási nehézségeit - s képes
számukra
hatékony
segítséget nyújtani, vagy
szükség
esetén
más
szakembertől
segítséget
kérni.

4.8.

Felismeri a gyermekekben, a
tanulókban
a
tehetség
ígéretét, és tudatosan segíti
annak kibontakozását.

Alapfokú művészetoktatás

Tanítványi sokoldalú megismerését több szintéren végzi;
a tanórán (pl. hospitálás), a tanórán és iskolán kívül (pl.
kirándulás, projectek, ünnepségek, esettanulmány), ill. a
képzőművészeti produktumok által. A pedagógus a
megismert sajátosságok értelmezésébe a kollégáit is
bevonja.
Dokumentumai tükrözik, hogy a vizuális kompetenciák
fejlesztése érdekében csoport és projektmunkát is
alkalmaz, ami megbízhatóbb lehetőséget ad a
személyiségjegyek megfigyelésére.
Beszámol a felismert tanulói tanulási vagy
személyiségfejlődési nehézségről és bemutatja a saját,
vagy külső szakmai segítségnyújtás módját, eredményeit,
nehézségeit.
Portfóliójában erre az egyéni fejlesztési terv, vagy
fejlesztési cél és feladat kijelölést tartalmazó tanulói
dokumentum és a megvalósulás (pl. a tanulói alkotások
és annak színtereit bemutató fotó-prezentáció) reflexiói
utalnak.

Portfóliójában szerepelnek olyan feljegyzések, amelyek
a tanulói személyiség(ek) sajátosságainak feltárására
utalnak (pl. tehetségjegyeket feltáró szülő kérdőív, segítő
szakemberek instrukciói, szociometria, hospitálás).
Tervezetében megjelennek a tehetséges tanuló(k)
számára készült speciális rész-, vagy egész feladatok (pl.

szükségleteinek,
értékrendszerek
tisztelete),
elkötelezettség, cselekvő környezetalakítás.
A tanulók személyiségének, alkotóképességének
megismerésére a művészet mellett a köznapi
vizualitás területét is érintő feladatokat tervez, pl.
önarckép, karikatúra, családrajz, a hangulat/érzés
személyes közlései.

A személyiségfejlődésükben problémákkal küzdő
tanulók esetén a művészetterápia módszertanát
alkalmazza (pl. önbizalom, önállóság, pozitív
szemlélet kialakítása).
A több különböző szintű, de azonos vizuális
problémát hordozó feladatsorral segíti az önbizalom
kibontakoztatását (pl. figyelemzavar esetén több
részfeladat adásával segíti a tanulót; a feladatok
személyre szabására, a gyakori korrektúrára
összpontosít).
Olyan nevelési, tanulási környezet kialakítására tesz
kísérleteit, amelyben a tanulók értékesnek,
elfogadottnak érezhetik magukat.
A tehetséges tanulók számára az órai differenciált
feladatokkal ad segítséget (pl.
szakmai,
művészettörténeti verseny).
A továbbtanulni szándékozó tanulókat a felvételi
követelmények alapján segíti a felkészülésben
(célirányos feladatokkal).
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4.9.

Az együttnevelés
között is módot
gyermekek,
a
esetében az egyéni
lehetőségeinek
megteremtésére.

keretei
talál a
tanulók
fejlődés

Alapfokú művészetoktatás

feladatsorok, projektek, tanórán kívüli feladatok,
versenyre felkészítési terv).
A pedagógus képes a tanulócsoport egyéni tanulói
különbségeihez és az egyedi tanulási utakhoz igazodni.
Az órai differenciált foglalkozásokhoz és a párhuzamos
képzőművészeti
tevékenységformákhoz
tematikus
terveket készít.

Óráin a személyes képességek ismeretében kínálja
fel a vizuális problémafelvetések különböző
szintjeit.
A saját pedagógiai gyakorlatában korábban már
sikeresen alkalmazott fejlesztő feladatsorokat az
egyéni szükségletek szerint szelektíven alkalmazza.
Óraelemzése során beszámol a tanulókkal történt
egyéni fejlesztés mozzanatairól.

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális
sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Indikátorok
Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfolió alapján
Az óralátogatás alapján
5.1. A pedagógus az általa A tudatos közösségépítés és formálás érdekében mutat be Az iskolán kívüli tapasztalatokat, közös
vezetett, fejlesztett gyermek- konkrét programokat (pl. kirándulás, múzeumlátogatás, élményeket beépíti az óra menetébe.
Különbséget tesz a párhuzamosan tanított
és
tanulócsoportok kulturális rendezvény), ezeket a reflexiókban értékeli.
csoportok fejlesztésében, a csoportok jellemzői és
fejlesztését
a
igényei szerint.
közösségfejlesztés
folyamatának ismeretére, és a
csoportok tagjainak egyéni és
csoportos
szükségleteire,
sajátosságaira alapozza.
5.2. Megteremti
az
általa Értékeli a csoport és tagjai szociális érzékenységét, A demokratikus attitűdök fejlesztése megjelenik a
irányított nevelési, oktatási szolidaritását, feladatvállalását, kezdeményezőkészségét. tanórán (pl. kooperatív csoportmunkát igénylő
folyamat
során
az Az együttműködés fejlesztésére, a kooperatív technikák feladatokat ad, melyek csak együttes megoldás
együttműködési képességek alkalmazására mutat példát, pl. kiállítás-rendezés, esetén adnak jó eredményt).
fejlődéséhez
szükséges díszlettervezés, dekorációs munka, online közösség Megszervezi az órákkal kapcsolatos feladatokat,
létrehozása, társadalmi részvétel.
képanyagok, információk terjesztését és a
feltételeket.
rendszeres kapcsolattartást.
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5.3.

5.4.

Szakszerűen és eredményesen
alkalmazza a konfliktusok
megelőzésének és kezelésének
módszereit.

Ösztönzi a gyermekek, a
tanulók
közötti
véleménycserét,
fejleszti
kommunikációs
képességeiket, fejleszti a
tanulókban
az
érvelési
kultúrát.

Alapfokú művészetoktatás

A pedagógus a csoportjaiban felmerült konfliktusok
értelmezésére és kezelésére mutat példákat.
A
gyerekekkel
közösen
kialakított
szabályés
szokásrendszer (pl. a múzeumlátogatás, az alkotások
értékelése) meglétére utal a dokumentumokban (pl.
helyzetelemzés,
feljegyzés,
projektnapló).
Konfliktuskezelésre és annak fejlesztésére kooperatív
technikákat alkalmaz.

A bemutató óráján a konfliktusok megelőzését
szolgáló módszereket (pl. csoportszervezés,
értékelés kritériumai) és szabályokat (pl. a
szaktanterem/szertár
használata,
az
órakezdés/befejezés szokásai) alkalmaz.
Csoport- és/vagy projektmunkát alkalmaz. Az
előforduló konfliktusokat, belső feszültségeket a
tanulók munkái alapján felismeri, elemzi, ill. a
képzőművészet eszközeit is felhasználja az
ellentétek hatékony kezelésre. A látott óra és annak
elemzése során a pedagógus a felmerülő
problémákat fejlesztési feladatként értelmezi.

A kommunikációs képességeket (vizuális, nyelvi,
formális) egységben kezeli és példákkal illusztrálja (pl.
ábraolvasás és ábrázolás készségei; méretlátás, térlátás,
szerkezetlátás és dinamikalátás, ill. ábrázolásuk). A
nyelvi kommunikációt (beszéd, beszédértés, olvasás,
szövegértés, fogalmazás) is gyakoroltatja.

Olyan
feladatokat
tervez,
amelyek
véleménycserére, állásfoglalásra késztetik a
tanulókat (pl. a kiállítás, művészfilm, alkotások
szemlélése után beszélgetés, vita).
Tudatosan alkalmazza és tanítja a nonverbális
kommunikációt
arckifejezések,
gesztusok
értelmezésével.
Dokumentumaiban a különféle művészeti ágak sajátos
kommunikációs
nyelvezetét
használja,
a Az óra során figyel arra, hogy a tanulók inkább
kérdéseket,
problémafelvetéseket
véleményalkotás, a vitakészség fejlesztése mutat nyitott
fogalmazzanak meg, ne tereljék el a témát.
példákat.
Törekszik a tisztázási célú összefoglalásokra egy
hosszabb
diagonális
vagy
horizontális
kommunikáció után.
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5.5.

A gyermekek, a tanulók
nevelése, oktatása során a
közösség
iránti
szerepvállalást
erősítő
pedagógiai
helyzeteket
teremt.

5.6.

Pedagógiai feladatai során
figyelembe veszi és értékként
közvetíti a gyermekek, a
tanulók és tanulóközösségek
eltérő kulturális, társadalmi
hátteréből
adódó
sajátosságokat.

5.7.

A gyermekeket, tanulókat
egymás
elfogadására,
tiszteletére,
kölcsönös
támogatására,
előítéletmentességre neveli.

Alapfokú művészetoktatás

A pedagógus bemutatja egy adott közösség alakításának
jellemzőit (igazságosság, együttműködő részvétel, a
gyerekek demokratikus és egyenrangú bevonása) és
konkrét példáját.
Értékeli a társas tevékenység (pl. a tanulók munkáját
bemutató iskolai és tágabb körű kiállítások szervezése,
iskolai ünnepségekhez, programokhoz kapcsolódó
díszlettervezés) során közösen szerzett élmények
közösségformáló eredményeit.
A csoportprofilban árnyaltan jelzi tanítványai családi
hátterét, igényeit és lehetőségeit.
Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni
azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek az
interkulturális nevelést megvalósítják.
A tanár elkötelezett a szélesebb társadalmi közösség
építésében és közvetíti a tevékeny állampolgári,
közösségi
magatartásmód
értékeit.
Törekszik
szemléletformáló programok látogatására.
A kultúrák közötti különbségek megismertetésére
témanapokat, az egyetemes emberi értékek elfogadását
célzó kulturális rendezvények, kiállítások meglátogatását
tervezi.
A pedagógus olyan konkrét képzőművészeti, vagy
általános mintákat, témákat keres és olyan programokat
szervez, amelyek által példát mutathat a gyerekeknek,
tanulóknak egymás elfogadására, tiszteletére és az
együttműködésre vonatkozóan (pl. véleményformálás
egy közösen megtekintett tárlatról; egy művészettörténeti
korszak vagy műalkotás közös elemzése, értékelése).
A magyar és az egyetemes művészeti alkotásokban, a
népművészeti tárgyakban rejlő lehetőségeket a
társadalmi
sokrétűség,
a
különböző
kultúrák

A tanórákon a versengés túlsúlya helyett az
együttműködést, az építő egymásrautaltságot
igénylő módszertani eljárásokkal, programokkal,
tevékenységekkel dolgozik (pl. közös kiállítás
rendezés, díszlettervezés).

A pedagógust a szociális érzékenység és empátia
jellemzi. A választott téma a sokszínű társadalmi
közeg iránti érzékenységét tükrözi.
Ügyel arra, hogy a hátrányos helyzet ne gátolja a
tanuló művészeti képességeinek kibontakozását.
pl. a média világából vett példák elemzésével
felhívja
a
figyelmet
az
ember-jogi
nevelésfontosságára, a közös értékekre (pl. a
különböző etnikumú emberek elfogadását segítő
Benetton reklámplakátok), tájékoztat olyan
akciókról, mint pl. a „Kortárs képzőművészek az
emberi jogokért” – aukció.
Hangsúlyt tulajdonít a képző- és iparművészeti ág
sajátosságának,
az
interaktivitásnak
és
együttműködési készségnek, amely feltételezi a
személyközi kapcsolatok aktivitását, a kooperációt
és az innovációt pl. a kortárs művészetről kialakuló
vitákban egymás véleményének megismerésére és
a saját értékítélet indoklására nevel. Kialakítja a
másik véleményét meghallgató és tiszteletben tartó
magatartásformát.
Maga
is
példát
ad
tanítványainak (pl. beszédmodorával, stílusával,
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Alapfokú művészetoktatás

megismerésére a toleranciára, az értékek felismerésére is
használja.
Különböző művészeti ismeretek átadásával küzd az
előítéletek ellen (pl. zenei műfajok bemutatása, tánc-,
színházi kultúra megismertetése).
5.8.

6.1.

6.2.

Pedagógiai tevékenységében a
nevelt, oktatott gyermekek,
tanulók
életkorából
következő fejlődés-lélektani
jellemzőik
ismerete
tükröződik.

Dokumentumai tükrözik, hogy a fejlődéspszichológia
adott életkori szakaszokra jellemző pszichikus
sajátosságaival
tisztában
van,
az
alapfokú
művészetoktatás
fejlesztőpedagógiáját
képviseli,
hangsúlyozva a képesség- és személyiségfejlesztést a
követelmények teljesítésével párhuzamosan.
A pszichoszociális fejlődés ismeretében olyan kulturális
gondolkodási mintát és eljárást közvetít, amely pl. a
szorgalom, a közös munka eredményességét jelzi.

megjelenésével). Tanítványaiban tudatosítja, hogy
a vizuális képességek tekintetében mindenkiben
más-más érték van jelen.
Az órai kommunikációs helyzetekben a tanulók
egymás közti megnyilvánulásai, ill. az arra adott
tanári reakciók az elfogadásról árulkodnak.
A tanítási óra tervezése és megtartása során
figyelembe veszi az életkori sajátosságokat.
Olyan példákat (művészettörténeti, vagy konkrét
feladat) mutat, amely az egészséges teljesítményorientáltságot ösztönzi, pl. produktív alkotói
tevékenység gyakorlása közben a jártasság
megszerezése, az alacsonyabb rendűség érzésének
kiküszöbölése, vagy az identitás, önazonosság, és
hűség kérdései (pálya, életmód, világnézet).

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
Indikátorok
Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfolió alapján
Az óralátogatás alapján
A tantervi tartalmakat a Jól ismeri a képző- és iparművészetek tanításának Az óra tananyagát a csoport fejlesztési céljaihoz
gyermekek, a tanulók egyéni kerettantervét és vizsgakövetelményeit. A szaktárgya igazítva, az állandó visszacsatolás megvalósítása
tantervi tartalmait és követelményeit a saját mellett dolgozza fel (pl. külső tértanulmány esetén
pedagógiai-pszichológiai
ismeretében
adaptálja
és a lineáris perspektíva, méretperspektíva, relatív
szükségleteihez is igazodva tanulócsoportjának
magassági helyzet, relatív részletgazdagság, fényeredményesen és adaptívan következetesen alkalmazza.
árnyék
hatás
következetes
rendszereinek
alkalmazza.
vizsgálata).
Változatos pedagógiai értékelési Ismeri és a tervezésében megjeleníti a pedagógiai Az órán a tanulói teljesítményeke szövegesen
módszereket
alkalmaz,
a céloknak alárendelt, különféle pedagógiai értékelési értékeli. A fejlesztő és összegző, szummatív
következetesen
alkalmazza,
nevelési-oktatási folyamatban módszereket. Az alkotó munka színvonala érdekében értékelést
célzottan
alkalmazza
a nyitott az új, alternatív értékelési eszközök és részértékelései segítséget adnak az adott területen
diagnosztikus, a fejlesztő és módszerek kipróbálására (pl. direkt és indirekt gyengén, vagy lassabban teljesítőknek.
közlések, kifejezések analitikus értékelése).
összegző értékelési formákat.
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6.3.

Változatos, a szakterülete, a
tantárgya sajátosságainak és az
adott
nevelési
helyzetnek
megfelelő ellenőrzési-értékelési
módszereket használ.

6.4.

Pedagógiai céljainak megfelelő
ellenőrzési, értékelési eszközöket
választ vagy készít.

6.5.

A gyermekeknek, a tanulóknak
személyre szabott értékelést ad.

6.6.

A
gyermeki,
tevékenység
ellenőrzésének

Alapfokú művészetoktatás

A pedagógus a reflexióiban megindokolja az
értékelési módszerek kiválasztását.
Ismeri és a tervezésében megjeleníti szakterülete, ill.
tantárgya sajátosságainak és az adott nevelési
helyzetnek
megfelelő
ellenőrzési-értékelési
módszereket. A fejlesztési, tartalmi és mérésmetodikai
elveknek megfelelő, a tanulócsoport sajátosságait is
figyelembe vevő tudásszintmérő feladatsorokat készít
elsősorban a befogadó képességek mérésének
megkönnyítéséhez (művészettörténeti ismeretek,
műelemző képességek vizsgálata, térábrázolási
ismeretek fejlettségi szintje).
A reflexióban elemzi a feladatválasztást, a feladatok
sorrendjét, a pontozási és súlyozási elveit.
Ismeri és a tervezésében megjeleníti a pedagógiai
céljainak (pl. ábrázolási képesség, érzékeny kifejezés)
megfelelő ellenőrzési, értékelési eszközöket. A
szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő
eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket)
készít.
A pedagógus a reflexióiban megindokolja az
értékelési eszközök kiválasztását és hatékonyságát.
A pedagógus dokumentumaiban a fejlesztési, tartalmi
és
mérésmetodikai
elveinek
megfelelő,
a
tanulócsoport sajátosságait is figyelembe vevő,
személyre szabott értékelésre mutat példát.

A festői, sokszorosító grafikai vagy tervezőgrafikai
képalkotás, a szobrászi, vagy egyéb tárgyalkotás
esetén maguknak a tanulói alkotásoknak analitikus
értékelésével méri a képalkotás és a képi
kommunikáció kompetencia szintjeit. Az értékelés
eredményeit, s tanulságait az adott órán megbeszéli
a tanulókkal.

Az elemző, értelmező képességek valamint más
speciális
szaktárgyi
(színtani
ismeretek,
művészettörténet,
népművészet)
ismeretek
mérésére alkalmanként feladatlapokat, tesztlapokat
is alkalmaz.
Az értékelés eredményeit és tanulságait az adott
órán megbeszéli a tanulókkal.

Az órán az egyéni tanulói (rész)produktumokat
folyamatosan értékeli, a különböző tempóban és
szinten teljesítőknek korrektúrával, szóbeli
magyarázattal segít.
Az óra végi összegző értékelése a tanulócsoport
értékelése
mellett
mindig
az
egyéni
teljesítményekről is szól.
a
tanulói Az elsajátítandó tudás sajátosságai és a pedagógiai Az órán a tanulói teljesítményeket szövegesen
rendszeres környezet közötti összhang megteremtésével, a értékeli. A fejlesztő és összegző értékelést
alkalmazza,
részértékelései
eredményeit hiányosságok és erősségek feltérképezése után építi be következetesen
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szakszerűen
elemzi,
értékelésüket
rendszeresen
felhasználja fejlesztési céljainak,
feladatainak kijelölésében.
6.7.

Az értékelési módszerek
alkalmazása során figyelembe
veszi azok várható hatását a
gyermekek, a tanulók
személyiségének fejlődésére.

6.8.

A gyermekek, a tanulók számára
adott
visszajelzései
rendszeresek,
egyértelműek,
tárgyilagosak.

6.9.

Elősegíti a gyermekek, a tanulók
önértékelési
képességének
kialakulását, fejlődését.

Alapfokú művészetoktatás

tanrendjébe a speciális fejlesztést szolgáló feladatokat
(pl. a térbeliség ábrázolásának fejlesztésére a
térbeliséget
kifejező
eszközök
vizsgálata
műalkotásokon keresztül, és alkalmazásuk különböző
részfeladatokban).
Pedagógiai,
értékelő
tevékenységében
olyan
módszereket alkalmaz, amelyből a gyermekek,
tanulók életkorából következő fejlődés-lélektani
jellemzőik ismerete is tükröződik.
Módszerei
alkalmazása
során
a
tanulók
személyiségének fejlődésére várható hatását is
figyelembe veszi.
A pedagógus a különféle tevékenységek ismereteit és
azok értékelését is megtervezi. Szempontjai
egyértelműek és követhetők a diákok, szülők számára.
Az értékelési rendszerének leírása a vizuális
kompetenciákhoz igazított (pl. a kompozíciós
megoldások, a formanyelv és a tartalom kapcsolata).
Reflektív értékelései tárgyilagosak, objektív elemeket
is tartalmaznak, amely a tanári tervezőmunka
továbbvitelének fontos feltétele. Az összegyűjtött
anyagok tartalmaznak értékelési szempontokat, s arra
is reflektálnak, mikor és hogyan ismerhetik meg a
tanulók, szülők ezeket.
A pedagógus portfóliója olyan munkaformák és
módszerek alkalmazására mutat példákat, amelyek
elősegítik a tanulók helyes önértékelésének
kialakulását, fejlesztését (pl. tanári indirekt, csoport és
a tanulói önértékelés).

segítséget adnak az adott területen gyengén, vagy
lassabban teljesítőknek.

Az órán adott visszajelzései építő jellegűek,
korrektúrái ösztönző hatásúak. Az értékelés során a
tanulók aktuális tudását állapítja meg és az egyéni
fejlődésüket támogatja.
A kész munkadarabokból rendszeres tárlatot,
kiállítást rendez.
Az értékelési szempontokat az adott vizuális
probléma feldolgozásának iránya szerint határozza
meg (pl. a tér megjelenítésének lehetőségei a
színek, a formák nagysága és helyzete által). Az
értékelés során mindig relatív objektivitásra
törekszik (pl. a vizuális megismerés minőségét a
megjelenített arányok, karakterek, felületek, téri
jellemzők, fényviszonyok és színek alapján
értékeli). Értékelési szempontjainak alkalmazása
egyértelmű és követhető a tanulók számára.
Visszajelzései lényegre törőek, a teljesítményt, és
nem a tanuló személyét emeli ki.
Olyan értékelő eljárásokat használ, amelyek
fejlődésre, és az önértékelés fejlesztésre
ösztönöznek (pl. anyaghasználat, formaalakítás,
téralakítás, színhasználat, kompozíció). A tanulók
a vizualitás nyelvén ön- és társértékeléseket
fogalmaznak meg a kapott szempontok alapján.
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Az
intézményi
pedagógiai
programmal
összhangban
alkalmazott
pedagógiai
ellenőrzési
és
értékelési
rendszert és módszereket, azok
szempontjait
az
általa
megkezdett
nevelési-oktatási
folyamat elején megismerteti a
gyermekekkel, a tanulókkal, a
szülőkkel.

Alapfokú művészetoktatás

A pedagógus az intézmény pedagógiai programja
szerint tervezi az értékelését és a tanulócsoportjának
arculatára szabja az előirányzatokat.
Értékelési gyakorlatát következetesen megismerteti a
gyermekekkel, tanulókkal, szülőkkel.

Órai értékelése az iskola pedagógiai programján
alapul,
amit
az
adott
tanulócsoportban
következetesen alkalmaz, a megkezdett nevelésioktatási folyamat elején elhangzott ismertetés
alapján.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
Portfóliójában a partneri együttműködésre mutat példát, Az
órájába
beépíti
a
szakmai
team
A gyermekek, a tanulók
nevelése-oktatása érdekében amelyben a közvetlen kollegákkal, a pedagógiai munkát megállapodásait (pl. a projekt vállalt feladatai,
segítő szakemberekkel és a szülőkkel történt közös beszerzett
tanulói
eszközök
használata).
kezdeményezően
munkájáról számol be (pl. a szülői munkaközösségek Tantárgyközi
együttműködésben
együttműködik a
számára egyértelmű tájékoztatást ad a tanórákra szükséges múzeumlátogatásokat kezdeményez, amelyet az
pedagógustársaival, a
felszerelések jellegéről, típusairól, beszerzési módjáról, órán előkészít, illeve feldolgoz.
pedagógiai munkát segítő
tárolási formáiról, az iskolagaléria programjáról).
szakemberekkel és
Az osztály, évfolyam, iskolai szintű projekthetek, kulturális
szülőkkel.
programok megszervezését, lebonyolítását a szakmai
kooperáció szemszögéből értékeli.
A dokumentációból kiderül, hogy ismeri a pedagógiai Óráin az egyének és a csoport képességeinek
A gyermekekkel, a
kommunikáció személyiségfejlődésben betöltött szerepét. ismeretében
kínálja
fel
a
vizuális
tanulókkal történő
Olyan együttműködésen alapuló pedagógiai helyzeteket problémahelyzeteket.
együttműködés elveit és
tervez, amelyek segítik a gyermekek, a tanulók komplex Az iskolai programon alapuló és a saját pedagógiai
formáit az alkalmazott
személyiségfejlődését.
gyakorlatában korábban már sikeresen alkalmazott
pedagógiai program és az
intézményi dokumentumok A reflexióiban megindokolja a programválasztását és feladatait a csoport együttműködésére alapozza.
Óraelemzése során beszámol a tanulókkal történt
keretei között a gyermekek, jellemzi hatékonyságát.
kooperativitásról.
a tanulók
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7.3.

személyiségfejlődését
figyelembe véve alakítja ki
és valósítja meg.
Tevékenysége során az
intézményi pedagógiai
programhoz igazodóan és a
pedagógiai céljainak
megfelelően érthetően és
hitelesen kommunikál.

Igényli
a
pedagógiai
munkájával
kapcsolatos
rendszeres visszajelzéseket,
nyitott azok befogadására.
7.4.

7.5.

Szakmai
megbeszéléseken
kifejti,
képviseli
az
álláspontját, képes másokat
meggyőzni, és ő maga is
meggyőzhető.

Alapfokú művészetoktatás

Portfóliójára - az iskolai pedagógiai program vizuális
kultúra szintereit érintő – korrekt kommunikáció (letisztult,
logikus, meggyőző, bátor) a jellemző. Dokumentumaiban a
szakága kommunikációs nyelvezetét következetesen és
pontosan használja, véleményalkotása reális és őszinte.

Nyitott személyiség, akit a vizuális kultúra
interdiszciplináris
jellege
miatt
is
az
együttműködő, konstruktív tevékenység és a
kommunikáció jellemez.
Az órán az adott intézményben érzékelhető
kommunikációs szokásokat a demokratikus
attitűdök alakításának szolgálatába állítja,
toleránsan, empatikusan viselkedik, keresi az
együttműködés lehetőségeit iskolán belül és azon
kívül is.
Az óramegbeszélésen a szakmai véleményeket
továbbfejlődése szempontjából értékeli, elfogadja.
Külső megfigyelő segítségével képes fejlesztő,
előremutató javaslatok megfogalmazására, saját
tevékenysége hatékonyságának növelésére.

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően
és aktívan részt vállal, kommunikációja tárgyilagos,
kölcsönös és konstruktív.
Tiszteli kollégái eredményeit. Betartja a kommunikációs
partnerek és saját maga kompetenciahatárait, az elhangzott
véleményeket szakmai szempontból mérlegeli.
Kollegáival együttműködve képes osztály, évfolyam, és
iskolai szintű projekthetek, iskolai kulturális programok
megszervezésére, lebonyolítására.
A kollégák közötti hatékony információcserére törekszik , A portfólió indikátoraival megegyezően.
épít kollégái véleményére.
Pedagógiai kommunikációja tükrözi szaktárgyi tudását,
személyiségfejlesztési céljait, a vizuális kompetenciák
fejlesztésének eredményeit.
Pedagógiai tevékenységére vonatkozó kritikát építőnek
tekinti, azt, a szakmai fejlődése érdekében értékeli.
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
Tisztában
van A pedagógus saját személyiségjegyei és szakmai Saját személyes irányultságából adódó művészi
felkészültsége ismeretében tervezi meg tanítási tapasztalatait, alkotói kompetenciáját felhasználja
személyiségének
tanítványai motiválására, fejlődésük segítésére.
sajátosságaival,
és módszereit és feladatait.
alkalmazkodik
a Képes a vizuális kultúra változó világához igazított Tisztában van személyiségének előnyeivel és
tananyagtervezésre, a vizuális kommunikáció, az hátrányaival.
szerepelvárásokhoz.
audiovizuális
média és az
infokommunikáció Az óramegbeszélésén elemzi, értékeli saját
térhódításának ismeretében módszertani kultúrájának pedagógiai munkáját, amelyhez konkrét elemzési
építő, kritikus és folyamatos fejlesztésére.
szempontokat használ. Hangsúlyt tulajdonít
Szakmailag megbízható; összhang van a gyakorolt képzettségének,
szakmai
felkészültségének,
szakma és a végzéséhez szükséges képességek általános
műveltségének,
világnézeti
elsajátítására vonatkozó érdeklődés között.
semlegességének/elkötelezettségének.
A
pedagógiai
feladatok A pedagógiai partnerekkel együttműködve képes osztály, Az órájába beépíti a szakmai csoport
évfolyam, és iskolai szintű projekthetek, iskolai kulturális megállapodásait (pl. a projekt vállalt feladatai,
megoldásában
programok megszervezésére, lebonyolítására.
beszerzett
tanulói
eszközök
használata).
együttműködik
A portfóliója tartalmazza a különböző iskolai- és iskolán Tantárgyközi
együttműködésben
pedagógustársaival,
munkaközösségeivel,
a kívüli programok szakági kooperációt igénylő múzeumlátogatásokat kezdeményez, amelyet az
órán előkészít, ill. feldolgoz. (lásd.7/1.)
nevelő-oktató munkát segítő mozzanatait és értékelésüket.
munkatársaival, a gyermek,
tanuló fejlődését támogató
más szakemberekkel.
A pedagógus – lehetőség szerint – részt vesz a nevelés- Az órájába beépíti az új módszereket, tudományos
Részt vesz szakmai
oktatást vagy az intézménye fejlesztését célzó eredményeket; pl. új taneszközök, digitális
kooperációkban,
pályázatokban,
eszközbeszerzésben,
alkalmazott tananyagok.
problémafelvetéseivel,
A tehetséges tanítványait felkészíti a művészeti
javaslataival kezdeményező kutatásokban.
Igénye van a pedagógiai kutatás-fejlesztés, szakági pályázatokon,
kiállításokon,
tanulmányi
szerepet is vállal.
innovációjára, szakmai továbbképzését követően az új versenyeken való részvételre.
módszereket adaptívan alkalmazza.
A helyi fejlesztési, innovációs tevékenységéről (pl.
Az online szakmai anyagokat a gyakorlatában alkalmazza, programok, tankönyvek kipróbálására, pályázatok
fejleszti (pl. ppt; interaktív tábla).
előkészítése, megvalósítása), tapasztalatairól is
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Ezek kipróbálásáról és tanórai használatuk tapasztalatairól
is beszámol a kritikusan és konstruktívan elemző, értékelő
reflexiójában.
A szakmai fejlődését az innovatív tervezés és a
Pedagógiai munkáját
reflektivitás jellemzi.
következetes,
reflektív
elemzés
(önmegfigyelés,
önértékelés) jellemzi. Tevékenységét, a tapasztalatainak,
önreflexióinak megfelelően konzekvensen értékeli és
alakítja.
Kihasználja a szakmai fejlődését támogató szakmai
Fontos számára szakmai
kooperáció és kommunikáció lehetőségeit (pl.
tudásának folyamatos
pályázatokon való részvétel, kiállítások megnyitása,
megújítása, a megszerzett
versenyek zsűrizése, alkalmazott kutatások részese,
tudását a pedagógiai
gyakorlatában eredményesen publikálás).
Figyelemmel kíséri a művészeti neveléssel kapcsolatos
alkalmazza.
kiállításokat, konferenciákat, szakirodalmat. Részt vesz
szakmódszertani
tanfolyamokon,
műhelyfoglalkozásokon, bemutató órákon.
Új ismereteit a pedagógiai gyakorlatába integrálja és
eredményeiről reflektál.

beszámol a kritikus és konstruktívan elemző,
értékelő reflexiójában.
Tanítási tevékenységét rövidebb (adott tanórát
követően) és hosszabb időt átfogóan is (pl. egy
tanítási ciklus végén) elemzi és értékeli.
A folyamatos önművelésre és az igényes szakmai
tudásra alapozza munkáját.
Követi a munkájához szükséges szakirodalmat,
újfajta szemléltető-anyagokat épít be a tanórákba.
Látogatja kollégái óráit, ill. saját óráin is szívesen
fogadja az érdeklődőket.
Az infokommunikációs technológiai ismeretei
legalább felhasználói szintűek, képes digitális
tananyagokat adaptálni és létrehozni.
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III. Táncművészeti ág
III.1. Bevezető
A Kiegészítő Útmutató azzal a céllal készült, hogy szakspecifikus mintákkal, sablonokkal segítse
a táncpedagógusokat a portfólió elkészítésében. Teljes körűen, a táncpedagógus minden
lehetséges tevékenységi területére nem készült segédanyag, de mindezek támpontot nyújthatnak
újabb sablonok elkészítéséhez is. Fontos kihangsúlyozni azt, hogy a szabadon választható
sablonokat, vagy mintákat csak akkor használják, ha a mindennapi gyakorlati munkájukat le
tudják írni a segítségükkel. Amennyiben nem, akkor válasszanak egyéb témaköröket,
amelyekhez támogatást nyújt a „Példák a szabadon választható dokumentumokra” című táblázat.
A dokumentumválasztás során elsődleges szempont, hogy azok minél gazdagabban mutassák be
a pedagóguskompetenciák szintjét és tárják fel az önfejlesztés további lehetőségeit.
Javasoljuk, hogy a teljes körű útmutató tanulmányozását követően ismerjék meg a táncművészeti
ág dokumentummintáit, és lehetőség szerint vizsgálják meg azt is, hogy a társművészeti ágak (a
báb- és színművészet, a képző- és iparművészet, valamint a zeneművészet) dokumentumai közül
melyek adaptálhatók a saját szakterületükre.
A Kiegészítő Útmutatóban található dokumentumsablonok és minták nem kötelezőek! Azoktól
el lehet térni, mindenki a saját elképzelése szerint formálhatja, alakíthatja, hogy valóban
sajátjának érezze azokat.
A tervezés dokumentumait a reflexió teszi élővé és hitelessé, amely folyamatos önfejlesztést
eredményez, ezért nagy a jelentősége.
A Kiegészítő Útmutató dokumentumai a megváltozott tanulás- és tudásfelfogás új
szemléletmódját tükrözik, amely tanulóorientált, a képességfejlesztést, az önálló ismeretszerzést
és a tapasztalati tanulást helyezi előtérbe, az aktív befogadói tevékenységre épít, élményt és
sikert, pozitív minőségváltozást eredményez, továbbá fejleszti az érzelmi intelligenciát és a társas
együttműködést.

III.2. Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására,
hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet?
Az e-portfólió tartalmi elemei
1. Eredetiségnyilatkozat
2. Szakmai önéletrajz14.
3. A nevelő-oktató munka alap- és szabadon választható dokumentumai.
4. A pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai.
5. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai 15.
6. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása.
14

A szakmai önéletrajz kitöltéséhez az e-portfólió feltöltőfelületén található űrlap.

15

Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek – pl. alapfokú művészeti nevelés – esetén relevánsak.
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7. A szakmai életút értékelése.
E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai
önéletrajz és az intézményi környezet rövid bemutatása. A többi dokumentum képezi az
e-portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját.

Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait?
Az e-portfólió lényegi elemei a nevelő-oktató munka dokumentumai. Az e-portfólióban az
egyes kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle, szinte végtelen típusú dokumentum
igazolhatná. Az e-portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás. A
pedagógus számára a válogatás, a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a
nevelő-oktató munka dokumentumait két nagyobb csoportra osztottuk: alap- és szabadon
választható dokumentumokra.
A pedagógiai munkának vannak olyan elemei, amelyek megalapozzák a pedagógus értékelését.
Ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai vagy a tanulás
eredményeinek bemutatása és elemzése. Bizonyos típusú dokumentumokat tehát mindenképpen
szükséges szerepeltetni az e-portfólióban ahhoz, hogy a pedagógus bemutathassa kompetenciáit.
Ilyen alapdokumentumok az egy vagy legfeljebb két csoportprofil (az alább dokumentált órák,
tanítási egységek tanulói csoportjának bemutatása); a hozzá kapcsolódó egy vagy legfeljebb két
tematikus terv (tanulási-tanítási egység/téma terve); négy óra-/foglalkozásterv a tematikus
tervekhez kapcsolódóan; valamint hospitálási napló és esetleírás.
Az e-portfóliónak azonban készítőjének egyedi arcát, portréját is tükrözi. Ezeknek az egyéni
színeknek a bemutatására alkalmasak a szabadon választható elemek. A nevelő-oktató munka
alapdokumentumai mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatra történő
minősítéshez összesen kettő-öt szabadon választható dokumentumot kell feltöltenie az
e-portfóliójába.
A pedagóguspálya sokszínűségéből adódóan a dokumentumok igen eltérőek lehetnek. Fontos
szempont, hogy valóban a pedagógus egyéni életpályáját, munkásságát tükrözzék.
A dokumentumok egyes esetekben összefüggő rendszerbe illeszkednek, míg máskor önálló,
független anyagok lehetnek.
Az alapdokumentumok esetében a csoportprofil, a tematikus terv, az óra-/foglalkozástervek és a
reflexiók képeznek szoros egységet, amelyeket önálló dokumentumként kell feltölteni. A
csoportprofil, amely a tervezetek értékeléséhez nyújt fontos információkat, értelemszerűen arra
a tanulói csoportra vonatkozik, ahol a tanulási-tanítási egység elsajátítása megvalósul.
Amennyiben a feldolgozott téma rövidsége miatt két egység terveit tartalmazza az e-portfólió,
csak akkor kell újabb csoportprofilt készítenie a pedagógusnak, ha a második egység
megvalósítása másik csoportban történik. Amennyiben az óra-/foglalkozástervek nem mutatják
be a feldolgozás egész folyamatát, mert az hosszabb terjedelmű, a pedagógus saját elgondolása
szerint válogathat az egyes órák/foglalkozások között attól függően, hogy milyen kompetenciák
bemutatására kívánja tenni a hangsúlyt. Ebben az esetben különösen fontos, hogy a tématerv
egyértelmű képet nyújtson a feldolgozás teljes menetéről (struktúrájáról, tartalmi, szervezési,
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módszertani kérdéseiről, eszközhasználatáról). Különösen fontos az ellenőrzés-értékelés
módjának bemutatása.
A szabadon választható dokumentumok között is lehetnek olyanok, amelyek több dokumentumot
fűznek egységbe, azaz egy dokumentumként kell kezelni, pl. egy szakkör bemutatása 3-4
elemből is állhat (csoportprofil, féléves terv, foglalkozástervek, stb.). Ezek egy egységet
képeznek az előírt 2-5 dokumentumból.
A pedagógus kompetenciáinak fejlettségéről kialakított kép teljességéhez fontos információkat
szolgáltatnak a dokumentumban bemutatott tevékenységekhez kapcsolódó reflexiók. A nevelőoktató munkára vonatkozó terveknél ezért fontos minden óra/foglalkozás után röviden utalni a
megvalósítás folyamatára, eredményeire, nehézségeire, a tervektől való eltérés indoklására.
Ennek terjedelme egységesen nehezen szabályozható, mert az órai történésektől függően igen
eltérő lehet. Fontos, hogy minden olyan lényeges információt tartalmazzon, amelynek alapján a
szakértők világosan látják a történteket. Az egység lezárásakor egy részletesebb elemzésértékelés bemutatása teszi teljessé a képet.
Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel, a másodikban
példák találhatók szabadon választható dokumentumokra. A pedagógusi munka
komplexitásából következik, hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének
elérését is bizonyíthatja. Ezt a táblázat utolsó oszlopa mutatja. A dokumentumok feltöltése során
jelezni kell, hogy a pedagógus megítélése szerint mely kompetenciák alátámasztására szolgál egy
adott dokumentum. A szabadon választható dokumentumok csak példák, a pedagógus más
dokumentumokat is feltölthet kompetenciái alátámasztására. A második táblázat harmadik
oszlopában található számok szintén a pedagóguskompetenciákra utalnak.
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Mely
kompetenciák
alátámasztására szolgálhat
leginkább?

Alapdokumentumok

Csoportprofil, tanulási-tanítási egység/téma terve, tanítási órák/foglalkozások tervezete16


Csoportprofil



Tanulási-tanítási egység(ek)/témaá(k) tervei



4 tanítási óra/foglalkozás terve



Reflexiók

1, 2, 4, 3

Megjegyzések:
6 4 órás tanulási-tanítási egység esetén 1 tematikus terv és 1
csoportprofil szükséges. 6 óránál rövidebb egység esetén 2
foglalkozásterv és a feldolgozásban részt vevő csoportok
számától függően 1 vagy 2 csoportprofil szükséges. 6 óránál
hosszabb egység esetén a teljes tematikus egység tervezete és 4,
a pedagógus által kiválasztott óra-/foglalkozásterv szükséges. A
tematikus tervhez, valamint az órákhoz/foglalkozásokhoz rövid,
tömör reflexiók szükségesek, az egység lezárása után átfogó
elemzés-értékelés javasolt.
Hospitálási napló
A pedagógus óra-/foglalkozáslátogatásának 1 db hospitálási
naplója a hospitálás tanulságait rögzítő reflexióval.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Esetleírás
Esetleírás: pedagógiai problémák
dokumentálása reflexióval.

megoldásának

leírása,

7, 4, 5

Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatók.
Ha a pedagógus kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik, akkor csakis a
megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag,
egyébként plágiumnak minősül.
16
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szabadon
dokumentumokra
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Melyik
kompetenciák
alátámasztására
szolgálhat
leginkább?

választható Javasolt
dokumentumok

Féléves ütemterv, foglalkozásterv
Különleges
bánásmódot
igénylő
gyermekekkel való foglalkozás (versenyelőkészítés,
felzárkóztatás,
hátránykompenzáció, tehetséggondozás stb.)
féléves ütemterve, min. 2 foglalkozás terve, a
csoport profiljával együtt; megvalósításának
dokumentumai.

Csoportprofil

4, 5, 1, 2, 3, 6

Tervek és a felhasznált
tananyag - max. 2
dokumentum
(tanulói
munka)
Reflexiók

Reflexió: az elért eredmények bemutatása és
elemzése.
Tehetséggondozó program kidolgozása.

A program előkészítése

1, 2, 3, 4, 8

A megvalósítás folyamata
A
program
elemei

tartalmi

Reflexiók
Saját fejlesztésű tananyag, pl.: IKT-tananyag, Dokumentum: max. 2 db 1, 2, 3, 8
feladatlap stb. bemutatása, értékelése.
(bemutatás)
Reflexió (értékelés)
Projektterv
és
megvalósításának Terv és reflexiók
2, 1, 3, 4, 5, 7, 8
dokumentumai, értékelése.
Dokumentumok,
pl.
tanulói munkák: max. 2
db
A
tanulói
önállóság
fejlesztésének Reflexió
megvalósítása az alapdokumentumok között
bemutatott
tanulási-tanítási
egység
terve/tematikus
terv
és
óratervek/foglalkozástervek alapján.

3, 1, 4

Tanulási tréning: terve, a megvalósítás Terv és reflexiók
dokumentumai, értékelése.
Dokumentumok

3, 4, 1, 2, 8

A tanulók munkájának személyre szabott Az
eljárás
és
értékelése pl. félév vagy év végén. Az szempontok leírása
értékekés szempontjai, az eljárás leírása.

a 6, 4 ,3, 7
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Max. 3 tanulói értékelés
csatolása (anonim!)
A tanulói ön- és társértékelés alkalmazásának Bemutatás
bemutatása példák segítségével. Az eljárás (értékelés)
értékelése.
Szociometria
elemzése.

készítése,

és

reflexió 6, 4, 5, 3, 7, 8

az

eredmények Dokumentum (kérdőív, 5, 4, 8
az adatok ismertetése,
elemzése)
Reflexió: a szociometria alapján tanulságok
levonása, cselekvési terv.
Reflexió
Osztályprofil.

Osztályprofil

Osztályfőnöki munkaterv.

Munkaterv

A
munkaterv
dokumentumai.

5, 4, 8

megvalósításának Dokumentumok: max. 3
db

Reflexió: a tanulságok levonása.
Egy tanulócsoporttal közösen
szabályrendszer csatolása.

Reflexió
alkotott Dokumentum

5, 7, 8

Reflexió

Reflexió: a szabályrendszer születésének
bemutatása, elemzése, tanulságok.
Egy tanuló egyéni fejlesztési terve, a tanuló Tanulói profil
4, 1, 2, 3, 6, 7, 8
profiljával együtt, és a fejlesztés során elért Terv: max. 6 alkalomra
eredmények dokumentálása, tanulói munkák,
Tanulói munkák (max. 2
elért eredmények.
db)
Reflexió
Csatolható
dokumentáció: a tanuló
fejlesztésébe bevont más
személlyel, szervezettel
való együttműködésről
(nevelési
tanácsadó,
tehetséggondozó team,
szülők stb.)
Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, Esetleírás
családok érdekében tett lépései, esetleg Egyéb dokumentumok
együttműködés,
kommunikáció
a
kollégákkal, külső szervezetekkel, szülőkkel,
a tevékenység elemzése, értékelése.

4, 7, 5, 8
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Intézményi szintű, vagy országos szakmai
rendezvény, pl. háziverseny, témanap,
tanulmányi
verseny
rövid
leírása,
dokumentálása, az esemény szervezésében
betöltött szerepének bemutatása.

1 rendezvény leírása és a 7, 1, 3
saját szerep bemutatása
reflexiókkal

Tanórán
kívüli
közösségi
program,
diákrendezvény (pl. kirándulás, iskolai
ünnepség, táncos szakmai rendezvény,
verseny, múzeum-és színházlátogatás, táncos
előadás, táncház, táncest, táncbemutató,
népzenei koncert, testvériskola program,
workshop stb.) összefoglaló leírása, a
szervezés és a megvalósítás dokumentumai
(pl. képek, tanulói beszámolók, rajzok stb.).

1
rendezvény 5, 1, 2, 3, 7
összefoglaló
leírása
Dokumentálás: szükség
szerint

Dokumentumok: max. 2
db

Reflexió

Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő
hatásának, a megvalósítás során a
kollégákkal, a külső szervezetekkel történt
együttműködésnek a bemutatása, értékelése.
Szakmai publikációk, írások, kutatásban való A
tevékenység 8, 1, 7, bármely
részvétel, tankönyvírás stb. bemutatása, bemutatása
és kompetencia
értékelése.
mellékletek
Részvétel
az
intézményben
innovációban, pályázatokon.

folyó Leírás,
reflexiók
dokumentumok

és 7,
8,
bármely
kompetencia

Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása Bemutatás reflexiókkal
(max. 2 db).

1, 3, 4, 8

A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a
pedagógus által fontosnak és jónak tartott
nyomtatott források, linkgyűjtemény, rövid
értékeléssel, ajánlással.

1, 8

Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek, e- Max. 3 dokumentum
mailek, meghívók (pl. volt tanítványok
doktori védésére).

4, 1, 3, 7

A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt
szakcikk, könyv rövid ismertetetése és
reflexiók. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek
az adott könyvet/cikket?)

1, 8

Saját koreográfiai terv bemutatása és Bemutatás és reflexió, 1, 2, 7, 8
reflexiója (a koreográfia szinopszisa, hol maximum
8
oldal
mutatták be, milyen eredménnyel, milyen
hatással volt a szűkebb környezetére, milyen
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hatással volt a
elismertségére stb.)

pedagógus

Alapfokú művészetoktatás

szakmai (fotódokumentációval
együtt)

Saját készítésű színpadi terv és forgatókönyv Bemutatás és reflexió, 1, 2, 7, 8
készítése táncelőadás színpadra rendezéséhez maximum 8 oldal
(fény-hang, térszervezés, esemény stb.)

III.3.

A

pedagógiai

szakmai

és

egyéb

tevékenységek

bemutatása,

dokumentumai
Ebben a dokumentumkörben a pedagógus a különböző szakmai szervezetekben, bizottságokban
betöltött szerepéről, vállalásairól és elért eredményeiről adhat számot.
Segítő szempontok:
 külső tudásátadás, szakmai továbbképzések vezetése, jó gyakorlat átadása, workshop
megvalósítása,
 az ágazat érdekképviselete a táncos művészetoktatási és szakmai szervezeteken
keresztül,
 szakmai továbbképzéseken képzői feladatok ellátása,
 zsűrizés (országos, regionális szakmai versenyeken, rendezvényeken, találkozókon,
minősítő fesztiválokon),
 szakértői feladatok (pedagógiai program szakértése, szakmai tanácsadás, a
tehetségpont működésének segítése stb.),
 az országos szakmai fejlesztésekben, szakmai projektekben való részvétel
(tantervfejlesztés, szabályzatok kidolgozása stb.),
 a táncos szakmai és érdekképviseleti szervezetek által megvalósított országos szakmai
rendezvényeken való szereplés vagy közreműködés
 a szakmai továbbképzés akkreditációs anyagának elkészítése,
 a táncos szakmai pályázati tervek, dokumentumok megírása,
 kutatói tevékenység,
 a táncos tehetség azonosítása és gondozása terén végzett szakértői tanácsadói program
kidolgozása, megvalósítása,
 a tehetségpont működtetésének feladatai, tanácsadás, hálózatépítés, a tehetségek
azonosítása, gondozása, bemutatása, nyomon követése és konferenciák szervezése.
Reflexió: mindezek a feladatok milyen minőségi változást eredményeztek a táncművészeti ágon
az iskola arculatában, valamint milyen hatással voltak a saját szakmai munkájára.
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Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai
A dokumentumok segítségével lehetőség nyílik a táncos alkotói vagy előadóművészi
tevékenységének bemutatására, amelyhez a munkáiról készült (a gyerekekről abban az esetben,
ha azok publikusak) képeket is mellékelhet a táncpedagógus. A dokumentumok készülhetnek a
korábbi években megvalósított művészeti programokról is.

Művészeti tevékenység
 az iskolán belül megvalósított alkotótevékenység (koreográfia-készítés, táncos
projekt, ünnepi műsor),
 az intézményen kívüli szakmai, előadói és alkotói tevékenységek (előadó-művészet,
kulturális szerepvállalás, koreografálás, táncegyüttes, művészeti csoport vezetése,
színházban, hivatásos együtteseknél végzett oktatói, koreográfusi tevékenység)
vállalása, társadalmi elismerése. Milyen hatással van a táncpedagógus iskolán kívül
végzett művészeti tevékenysége az alapfokú művészeti iskolai pedagógiai és szakmai
munkájára?
Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelyének) rövid bemutatása
Az intézmény bemutatásának célja, hogy a minősítő bizottság tagjai megismerkedjenek azokkal
a körülményekkel, feltételekkel, amelyek befolyásolják a pedagógus munkáját. Ezért – az
intézményre vonatkozó alapadatokon kívül – az alábbi szempontsornak csak a pedagógus
munkájával közvetlenül összefüggő elemeire célszerű kitérni, azokat a specialitásokat bemutatni,
amelyek segítenek megismerni helyét az intézményben, valamint munkájának feltételeit. (A
bemutatásnál természetesen más, itt nem említett szempontok is figyelembe vehetők.)
Javasolt tartalmi elemek: (a témaköröket nem kell részletesen kifejteni, csak a fennálló helyzetet
szükséges bemutatni):
 az intézmény neve; címe, földrajzi elhelyezkedése (telephelyek vonatkozásában, ha
releváns); típusa; profilja (tanított művészeti ágak) tanuló- és pedagóguslétszám;
 az intézmény sajátos arculata, esetleges specialitásai (pl. tehetséggondozó műhelyek,
referenciaintézményi működés, tehetségpont, továbbképző évfolyamok működtetése,
gyakorlóhely funkció, az iskola külső minősítései stb.) – ha van ilyen;
 az iskolai szintű vagy tanszaki innovációs feladatokban betöltött szerepvállalás,
 a tanulóközösség összetétele, szociokulturális háttere – amennyiben ennek ismerete
szükséges a feltöltött dokumentumokban foglaltak megértéséhez (milyen tanszakon,
milyen évfolyamokon, hány telephelyen, hány órában tanít, milyen igényeket és
szükségleteket elégít ki a munkája során),
 a nevelőtestület profilja, együttműködés a nevelőtestületen belül;
 a nevelőtestületen belül betöltött szerepvállalása, a nevelő-oktató tevékenységhez
kapcsolódó szakmai feladatai (koreográfia-készítés, zeneszerkesztés, jelmezvarratás
stb.),


az egyéni bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésének feladatai,
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 osztályfőnöki, csoportvezetői feladatok,
 tanórán kívüli programok, rendezvények, amelyekben jelentős szerepet vállalt,
 a tárgy tanításához/a pedagógus tevékenységéhez szükséges infrastruktúra értékelése
(mennyiség, minőség, hozzáférhetőség, utazó tanárként látja-e el a feladatait, az
milyen nehézségekkel jár);
 az óraszámok (amennyiben az azonos évfolyam egyes tanulócsoportjainak óraszáma
különbözik, a különbözés okai);
 a tanórákon kívüli, a pedagógus tevékenységével összefüggő foglalkozások,
programok, amelyekbe aktívan bekapcsolódik (az iskola kulturális szerepvállalása
során megvalósított programok, hátránykompenzáció, tehetséggondozás),
 az intézményen belüli, illetve a külső szakmai együttműködés formái, valamint a
pedagógus részvétele ezekben (Pl. tehetségnap, verseny, projekt).
Azonos intézményben tanító pedagógusok nem tölthetnek fel azonos intézményleírást. Ez
plágiumnak minősül. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek, de két különböző
pedagógus leírása egyazon intézményről nem lehet teljesen megegyező, egyrészt mert ugyanazt
a jelenséget másként mutatják be és értékelik, másrészt ennek a dokumentumnak egyedi jegyeket
is kell mutatnia (például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét vagy a saját
szerepét, helyét a nevelőtestületben).

A szakmai életút értékelése
A szakmai életutat összefüggő írásműben kell bemutatni. Az egyes állomások bemutatása során
pedagógusnak a pedagóguskompetenciái fejlődését kell szem előtt tartania. Milyen segítséget
kapott ebben a folyamatban, milyen nehézségekbe ütközött (pl. szaktárgyi tudásának
naprakészen tartása, módszertani tudásának megújulása, pedagógiai eszköztárának fejlesztése
szempontjából)? A pedagóguskompetenciák némelyikének (pl. a 7–8.) bizonyításához leginkább
ez a dokumentum adhat információkat.
A szakmai életút értékelésének tartalmi elemei lehetnek:
 az eddigi táncos szakmai pályafutás bemutatása, a jelenlegi helyzet ismertetése (az
életkort figyelembe véve: mi áll mögötte és előtte),
 a táncos szakmai sikerek, előadói tevékenységek, alkotói tevékenységek,
 a táncpedagógusi sikerek, eredmények,
 az önfejlesztő tevékenységek, továbbképzések teljesítése,
 a táncos innovációs tevékenységek, projektek,
 a szakmai fejlesztésekben való részvétel,
 a szakmai anyagok, módszertani fejlesztések, jó gyakorlatok készítése,
 a szerepek, feladatvállalások, önálló kezdeményezések,
 a táncos együttműködések és közös programok a szülőkkel, külső szervezetekkel,
 az összművészeti együttműködések,
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 a hagyományteremtés, a hagyományápolás,
 a nemzeti kulturális értékeink átörökítése,
 a „tiszta forrás” kutatása, a még élő táncos hagyományok felkutatása és bemutatása,
 a testvériskolai együttműködések megvalósítása.
Reflexió: a pedagógus az egyes kompetenciák tekintetében milyen fejlődési utat járt be.
A táncpedagógiai és a szakmai tevékenysége milyen módon járult hozzá az iskola arculatának
kialakításához és az innovációs folyamatok megvalósításához.
A további szakmai tervek ismertetése. Mely területeken szeretne fejlődni (és miért azokon),
melyek azok az újabb területek, amelyeken a legerősebb kompetenciáit kamatoztatná; hogyan
szeretné megvalósítani a terveit?
A szakmai életút értékelése kötelezően feltöltendő dokumentum, a fent felsorolt szempontok
csak ajánlások.
Érdemes ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni, tulajdonképpen a
kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. Figyelnie
kell arra, hogy a feladat leírása szerint a gátló-segítő tényezőket is megemlítse, és a szakmai
fejlődési terveit is fel kell vázolnia. A jelöltnek nem azt kell bizonyítania, hogy tökéletes, hanem
azt, hogy elérte a megfelelő szinteket az egyes kompetenciaterületeken, és képes önmagát,
szakmai munkáját objektíven elemezni, értékelni, figyelembe véve a külső véleményeket is,
illetve képes saját szakmai fejlődésének irányát megszabni, arról tudatosan dönteni.

III.4. Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok?
A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében, hogy az
elkészített anyagokat minden nehézség nélkül meg tudják majd nyitni az értékelők.
Az elfogadott fájltípusok és azok maximum terjedelme megjelenik feltöltéskor a képernyőn.
A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12 pt, max. másfeles sorköz, A4 lapméret
normál margóval (mind a négy oldalon 2,5 cm).
Az egymásra épülő dokumentumokat a köztük lévő kapcsolati rendszer figyelembevételével
lehet csak feltölteni. Ennek áttekintéséhez, egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez
segítséget nyújt az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és
Pedagógus II. fokozatba lépéshez című kiadvány XI/C/2. fejezetének ábrája.

III.5. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz, hogy megfelelően készítse el
a dokumentumokat?
Az e-portfólió elkészítését segítik:
Formanyomtatványok.
Dokumentumminták és -sablonok.
Segítő szempontsorok.
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Formanyomtatványok
A pedagógiai e-portfólió online felületén több formanyomtatvány is található. Ezek kitöltése
része az e-portfólió dokumentációjának.
 Űrlap áll rendelkezésre az Europass típusú önéletrajz elkészítéséhez, feltöltéséhez.
 Eredetiségnyilatkozat arról, hogy a feltöltött e-portfólió a pedagógus saját munkája.
Ezt letöltés után alá kell írni, majd beszkennelni vagy lefényképezni és feltölteni a
megadott felületre. (1. sz. melléklet)

Dokumentumminták és -sablonok
A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik,
amelyek a Dokumentumminták és -sablonok link alatt olvashatók. Minden
dokumentumtípusból több lehetséges változat is található ezen a felületen. A minták és a
sablonok használata nem kötelező, mindössze segítség, kiindulópont nyújtása, a pedagógus
minőségi munkavégzésének a támogatása a céljuk. Minta és több esetben sablon készült például
a következő dokumentumtípusokhoz:
 Csoportprofil sablonja (2. sz. melléklet)
 Tematikus terv sablonja (3. sz. melléklet)
 Óratervsablon (4. sz. melléklet)
 Óratervminta (5. sz melléklet)
 Reflexió az óraterv megvalósításáról (6. sz. melléklet)
 Hospitálási napló sablonja (7. sz. melléklet)
 Esetleírás-minta (8. sz. melléklet)
 Sablonok és minták szabadon választható dokumentumokra
 Egyéni fejlesztési terv sablonja (9. sz. melléklet)
 Hátránykompenzációs terv és foglalkozásminta (10. sz. melléklet)
 Tehetséggondozó program mintája (11. sz. melléklet)
 Tehetséggondozó foglalkozás sablonja (12. sz. melléklet)
 Koreográfia-terv sablonja (13. sz. melléklet)
 Jó gyakorlat sablonja (14. sz. melléklet)
 Projektterv sablonja (15. sz. melléklet)
Mindezeken kívül természetesen többféle szabadon választható dokumentumot fel lehet tölteni.
A dokumentumok készítése előtt célszerű ismételten átolvasni a szabadon választható
dokumentumok jegyzékét különös figyelemmel a sablonok, minták között nem szereplő egyéb
lehetőségekre, témakörökre, valamint arra, hogy milyen tartalmi egységeket kell ismertetni az
adott dokumentumban.
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Segítő szempontsorok
a) A tanított csoport(ok) profilja
A tanítás kontextushoz kötött munka, a csoport/osztályközösség bemutatása, illetve az egyéni
tanulói profil nélkül a benyújtott dokumentumok nem vagy csak nehezen értelmezhetők. A
csoportprofil, a tematikus terv és az óra-/foglalkozástervek összefüggő dokumentumcsoportot
alkotnak. A csoportprofil bemutatása során tartsa szem előtt, hogy a tematikus tervet és az óra/foglalkozásterveket ennek a csoportnak a sajátosságai alapján, erre a csoportra készítette, ezért
az alábbi szempontok és azokon belüli elemek közül csak azokra térjen ki, amelyek szükségesek
a dokumentumok értékeléséhez.
A csoport: a tanulók/gyermekek száma, a nemek aránya és más, pl. szociokulturális jellemzők
(utóbbi csak akkor, ha releváns). A tanulók száma, a nemek aránya alapvetően meghatározza a
tánctanítás szakmai feladatait, befolyásolja a tanulók motiválását, a színpadi produktum jellegét,
a tanagyagon belül választható formanyelvet (különösen a társastánc és a néptánc tanszakokon).
Az egyéni bánásmód érvényesülése szempontjából különösen fontos a szociokulturális jellemzők
feltérképezése a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek felmérése és támogatása. A kimagaslóan tehetséges
tanulók száma, az azonosított tehetségterületek vagy a gyenge oldalak fejlesztési feladatainak
átgondolása szintén meghatározó szempont a tervezés során.
A csoport története (pl. hogyan alakult ki a csoport, milyen változások mennek végbe a csoport
összetételében), az osztályfőnökkel, a csoport/osztály korábbi tanárával/nevelőjével való
kapcsolat (amennyiben ez befolyásolja a munkáját). A közösségi nevelés adott tanévre vonatkozó
feladatai szintén fontos tartalmi elemei lehetnek a csoportprofilnak, mint ahogyan az is, hogy az
osztályfőnök milyen nevelési célokat tűzött ki maga elé, milyen értékek átadásával járul hozzá a
közösségfejlődéséhez és az egyes tanulók személyiségfejlődéséhez.
A pedagógus lépései a csoport megismerése, a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása
érdekében. A csoporton belüli kapcsolati háló megismerésére, a csoportkohézió, a hagyományok,
magatartásnormák kialakítására vonatkozó cselekvési feladatok rövid ismertetése.
Közösen kialakított vagy a pedagógus által felállított szabályok (pl. öltözet), normák, szokások,
hagyományok, rituálék és azok betartásának szintje, aktivitás, együttműködés a (tanuló/gyermek-) csoportban, az egyes tanulók/gyermekek szerepe, a pedagógus tevékenysége a
megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. (Ezen a ponton szükséges lehet az egyes
tanulókról külön is írni az anonimitás biztosításával.)
A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: az előző tanulmányok (ha voltak), a pedagógus
és a csoport által eddig kitűzött célok, eredmények, a jelenlegi célok, a csoport erősségei, a főbb
nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról
írni az anonimitás biztosításával.) A tanulói igények és szükségletek felismerése elősegíti a
differenciálás lehetőségeinek meghatározását (a továbbtanulási szándék, a versenyek, a társas
együttműködési problémák megoldása stb.). Az előzetes szaktárgyi tudás felmérése és az
elérendő cél meghatározása, a szaktárgyi fejlődés lehetőségeinek vizsgálata fontos része a
csoportprofilnak.
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A csoport tagjainak közös szerepvállalása az iskolai szintű feladatok megvalósításában szintén
meghatározó szempont, hiszen ezek teljesítésére is megfelelő időt kell szánni a tervezés során.
Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítés során, akkor is
elvárható két különböző csoportprofil feltöltése, hiszen különböző nézőpontból, különböző
szempontok szerint készítik el azt. A két pedagógus és a csoport kapcsolata is különbözhet,
valamint a szaktárgy tanításának függvényében a csoport szaktárgyi fejlődésének bemutatása is
eltérő lesz. Ezért azonos csoportprofilok feltöltése plágiumnak minősül.

b) A tematikus terv készítése
A tematikus terv és az óraterv elkészítési szempontjainak részletes bemutatása az általános
útmutató XII/D/5. „Melyek a látogatás dokumentumai?” című alfejezetben található.
Mindezeken túl a táncművészeti ág specialitására figyelemmel az alábbi kiegészítő szempontsort
ajánljuk a táncpedagógusok figyelmébe:
 Milyen elvek szerint történik a tanterv által meghatározott tananyag témakörökre
bontása (tánctípusok szerinti tervezés, a táncos ismeretszerzés szintjei szerinti
tervezés, a formanyelv elsajátítása és újraalkotása szerinti alkotói tervezés, a
képességfejlesztés feladatai szerinti tervezés stb.)?
 Milyen értékelési módszert és eszközt alkalmaz az elméleti és a gyakorlati ismeretek
értékeléséhez, a tematikus terv egyes fázisaihoz kapcsolódóan?
 Milyen motivációs stratégia kapcsolódik az egyes tematikai egységhez?
 Milyen módon épít a tanulói tevékenységekre, hogyan támogatja az önálló
ismeretszerzést, milyen speciális lehetőségei vannak a tanulási képességek
fejlesztésének a táncművészeti ágon?
 A didaktikai feladatok összhangban vannak-e célokkal és a feladatokkal?
 Milyen szakirodalom használata segíti a megértést és a motivációt?
 Az IKT-eszközök használata milyen módon segíti a célok elérését, hogyan teszi
élményszerűvé a feldolgozást?
Segítő szempontsor a tematikus tervhez kapcsolódó étékelési rendszer bemutatásához
Az alkalmazott értékelési rendszer elemei: ezen belül az értékelési funkciók (diagnosztikai,
formatív, szummatív) és feladatok, a tanulói értékelés, a pedagógiai folyamatok értékelésének
szempontjai, jellemzői, módszerei, a tanulás hatékonyságának értékelése és az értékeléssel
kapcsolatos személyes attitűd.
Milyen értékelési eszközöket alkalmaz a gyakorlat során, miért, mit, hogyan és mikor értékel?
Milyen informáló, milyen motiváló funkciója van az értékelésnek?
A tematikai egységhez kapcsolódóan feltöltött óra-/foglalkozástervekben, az óra/foglalkozás
egyes fázisaiban mely feladatokhoz, milyen értékelési szempontokat, módszereket, eszközöket
(az elméleti tantárgyak esetén: feladatlap, teszt, esszé, nyitott kérdések alkalmazott?
Feladat például: ugróiskola
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Értékelési szempontok: zenei illeszkedés, megfelelő súlylábváltás, folyamatos, gördülékeny
megvalósítás
Célja: formatív értékelés
Módszer: megfigyelésen alapuló szóbeli fejlesztő értékelés
Eszköz: például saját készítésű értékelőlap

Az alkalmazott mérés-értékelési módszerek bemutatása: egy saját maga által készített értékelési
eszköz ismertetése.
Példa neve: feladatlap
Formája: teszt és esszé
Célja: szummatív értékelés
Az értékelés módja: pontozás, osztályozás
Az értékelési eszköz milyen célt szolgált, milyen eredményt hozott, milyen további fejlesztési
lehetőségek meghatározásához vezetett.

Amennyiben az adott óra-/foglalkozásfázisokhoz nem kapcsolódott értékelés, a táblázat e
rubrikáját nem kell kitölteni. A sorok száma az óra-/foglalkozásfázisoknak megfelelően
természetesen növelhető.

Reflexió:
 A témakörök, tematikai egységek meghatározása igazodott-e
követelményekhez, a helyi tantervhez és a csoportprofilhoz?

a

tantervi

 Milyen módon mérte az eredményeket, azok igazolták-e a célok elérését segítő
tervezést?
 Milyen területeken van szükség módosításra, finomhangolásra.
c) Az óraterv készítése
Az Kiegészítő Útmutatóban szereplő óratervsablon és óratervminta egy lehetséges, de nem
kötelező forma. Alapvetően a tervezés középpontjában az ismeret, a képesség, az attitűd hármas
egysége áll: mit akarunk megtanítani, milyen képességek fejlesztése szükséges ehhez, azt milyen
tanulói cselekvéseken keresztül valósítjuk meg, és mindezek milyen minőségváltozást
eredményeznek. Mindezekhez kapcsolódóan szerepel az óratervekben a tanulói tevékenységek,
módszerek és munkaformák, az értékelés, valamint a folyamatos visszacsatolás, továbbá a belső
motiváció, a feladat iránti elkötelezettség kialakításának tervezése. Az óratervben a táncos
képességfejlesztés speciális feladatai is szerepeljenek.
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d) Segítő szempontsor a reflexió és az önreflexió szerepéről a pedagógiai
folyamattervezésben a táncművészeti ágon
A tematikus tervhez, a csoportprofilhoz és az óratervhez reflexió kapcsolódik, amelyet önálló
dokumentumként kell feltölteni az e-portfólióban.
A dokumentumok a reflexió révén válnak hitelessé. Ezen keresztül mutatja be a táncpedagógus
a tervezés és a megvalósítás közötti eltéréseket, a tudatos önfejlesztés feladatait és lehetőségeit.
Az eredményes tanítás elemeit úgy szintetizálhatjuk, ha a táncpedagógus
 a saját tanítási-nevelési tevékenységét elemzi,
 részt vesz a belső tudásmegosztásban, hospitál a kollégák óráin és egyezteti velük a
siker és a kudarc okait,
 reflektál a tanítványok táncos aktivitásaira, tanórai és tanórán kívüli tevékenységeire,
 reflektivitásra neveli tanítványait, segít kialakítani az ön-és társértékelés kultúráját.
Az önreflexió rövidtávon meghatározza a táncpedagógus pozitív attitűdjét, azonnali reakcióit és
ezen keresztül nevelési és oktatási módszerei hatékonyságát, hosszútávon pedig saját
sikerességéről alkotott elképzeléseit is. Megerősítheti a táncpedagógust a napi tevékenységében,
de rámutathat a fejlesztés szükségességére és irányára.
Az önreflexió nem korlátozódhat csak a tanítási órára. A pedagógus akkor lesz eredményes és
hatékony a munkájában, ha tervezési, szervezési feladataihoz, döntéseihez a tanórai és a tanórán
kívüli tevékenységeihez is kapcsolódik elemzés, értékelés és további feladatmeghatározás.
Reflexió a táncórán
A reflektivitás folyamatos interakciót jelent, amely lehetőséget kínál a táncpedagógusnak arra is,
hogy tanítványait minél jobban megismerje, és szakmai fejlődésüket támogassa. A reflektivitás
és a visszacsatolás meghatározza a következő tervezés irányát, a szakmai fejlesztés célját,
szintjét, tempóját, az alkalmazott módszereket, a nevelési célokat és feladatokat.
A táncóra különböző fázisaihoz különböző módon és hangsúlyokkal kapcsolódhat a reflexió,
amelynek funkcióját alapvetően meghatározza az óra célja, felépítése és típusa.
A táncóra ráhangolódó, bevezető része a pillanatnyi állapot felméréséhez, a szükségletek és
igények megértéséhez vagy megérzéshez nyújthat információkat, amelyek befolyásolhatják az
óra további mentét és tartalmát. A direkt információszerzés és az indirekt tanulásszervezési
technikák egyaránt alkalmasak a tájékozódásra.
Az óra fő részében az új ismeretszerzés, a fogalomalkotás és a képességfejlesztés feladataival
kapcsolatos reflexiók a meghatározók, amelynek elemei: a pozitív megerősítés, a hibák feltárása
és javítása, a megértés szintjének ellenőrzése, a sikeres tanulási folyamat megvalósítása. A
tapasztalati tanulás, azaz a táncgyakorlat különböző típusainak alkalmazása alapvető a
táncoktatásban, mint ahogyan az improvizáció módszerével, illetve a képességfejlesztéssel
(tánctechnikai elem táncelemmé alakítása) megvalósított önálló tanulás is. Az eredményességet
és a további tervezést befolyásolja az egyéni megtapasztalás élményéhez kapcsolódó reflexió.
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Az interaktivitás ebben a szakaszban is fontos, a kétirányú reflexió a pedagógusi és a tanulói
észrevételek, kérdések és problémafelvetések kölcsönösen segítik az óra céljainak elérését.
A táncóra levezető és záró szakaszában a teljesítményekkel kapcsolatos reflexiókra kerülhet sor,
amelyek két szinten valósulnak meg: a csoport és az egyén szintjén, valamint átfogóan, az egész
tanórára vonatkozóan.
A csoportos és az egyéni teljesítményekhez kapcsolódó reflexió háromirányú: önértékelés,
társértékelés, végül pedagógusértékelés következik. Akkor eredményes, ha az értékelés
technikáját és kultúráját a pedagógus beépítette a csoport normarendszerébe.
A tanítási óra értékelése kétirányú, a tanulói véleménynyilvánítás sokat segíthet a további
tervezésben, ugyanakkor a pedagógus értékelése, amely nemcsak a tanulási folyamat
eredményességére irányul, hanem az egész személyiség megnyilvánulásaira, jelentős nevelő
hatással bírhat.

Szempontok a táncórához kapcsolódó reflexió készítéséhez:
 Alapul vette-e a tanterv fejlesztési követelményeit?
 Sikeres volt-e a tervezett tanulási folyamat, milyen módosításokra volt szükség,
milyen eredményeket ért el, mi az, amit nem sikerült teljes körűen megvalósítani?
 Hogyan tudja a tanulói reflexiók információit beépíteni a következő órájába?
 Hogyan segíti a tervezést a saját értékelése, önreflexiója?
 A célok eléréséhez a leghatékonyabb módszereket választotta-e, sikerült-e rugalmasan
változtatni a tervezett módszereken a pedagógiai, szakmai és nevelési helyzetnek
megfelelően?
 Sikerült-e az élményt nyújtó oktatást megvalósítani?
 Milyen módon épített a tanulói cselekedtetésre?
 Felismerte-e az önálló ismeretszerzés lehetőségeit és alkalmazta-e az órán?
 A céloknak megfelelően (gyakorlat, elmélet terén) alkalmazta-e az értékelési
módszereket és eszközöket?
 Készített-e vagy alkalmazott-e táncos oktatási segédanyagokat és szemléltető
eszközöket, azok milyen módon támasztották alá az ismeretátadás folyamatát?
e) A hospitálási napló elkészítése
A hospitálási naplóval a pedagógus elsősorban kommunikációs, szakmai együttműködési és
problémamegoldó kompetenciáit bizonyíthatja. A látogató kollégának célszerű alaposan
végiggondolni az alábbi szempontokat az óra-/foglalkozáslátogatás előtt. Feltétlenül figyelni kell
arra, hogy az óra-/foglalkozáselemzés a pedagóguskompetenciák alapján történjen. Az alábbi
szempontokat a pedagógus elsősorban a reflexióban tudja megjeleníteni. A hospitálási naplók
elkészítését dokumentumsablonok segítik (ld. 11. sz. melléklet).
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 Milyen szerepben látogat? (intézményvezető, munkaközösség-vezető, mentor,
osztályfőnök, szaktanácsadó stb.)
 Milyen céllal látogat? (intézményi/munkaközösségi munkaterv alapján,
szaktanácsadás keretében, a látogatott kolléga kérésére, az osztály megfigyelése
céljából stb.)
 Megfigyelési szempontok (pedagóguskompetenciák alapján).
 A látogatott kollégának milyen erősségeit azonosította?
 Miben lát fejlődési lehetőséget a látogatott kolléga számára?
 Az előzetes megfigyelési szempontok (pedagóguskompetenciák) alapján milyen
információkkal gazdagodott az óra-/foglalkozáslátogatás során? Ha ez releváns,
milyen volt az óra-/foglalkozásmegbeszélés hangulata, kialakult-e szakmai
konszenzus a felvetett kérdésekben (miben igen, miben nem)?
 A látogatott kollégával való szakmai együttműködés további lehetőségei.
f) Szakmaspecifikus szempontsorok a hospitáláshoz
 Szolgáltak-e információkkal a bevezető részben tervezett feladatok, játékok,
gyakorlatok a tanulói igények és szükségletek pillanatnyi állapotának feltárásához?
 A pedagógus megköveteli-e tanulóktól a megfelelő öltözéket és hajviseletet?
 Mintaadó-e a pedagógus öltözéke és hajviselete?
 A pedagógus mintaadó-e a tánc esztétikus megjelenítésében, aktív és nem csak
irányító szerepet tölt be (az életkorának megfelelően) a tánctanítás folyamatában?
 A céloknak megfelelő módon sikerült-e a test felkészítése a táncos mozgásra, ügyelte a pedagógus a balesetek megelőzésére?
 Megvalósult-e a táncos kompetenciák tudatos fejlesztése?
 A tanult táncelem összhangban volt-e a kompetenciafejlesztés céljaival és
feladataival?
 Jelen van-e az órán a technikai képzés?
 Alkalmazza-e a pedagógus az improvizáció módszerét?
 Jelen volt-e az órán a differenciálás az átlagos, a lassabban haladó és a kiemelkedően
tehetséges tanulók fejlesztésének érdekében?
 Milyen táncos szemléltető eszközöket alkalmazott a pedagógus, mindezzel
elősegítette-e a megértést vagy a motivációt?
A reflexiónak szerepe van a hospitálás során is, amely két pedagógus interakcióján alapszik.
Fontos különbség, hogy nem elsősorban az értékelés a célja, hanem az egymástól tanulás
lehetőségeinek kiaknázása.
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g) Segítő szempontsor esetleíráshoz, a pedagógiai problémák megoldásának
leírásához, dokumentálásához
Az e-portfólió kötelező dokumentumai között szerepel az esetleírás. Ennek célja a pedagógus
más dokumentumokból kevésbé megismerhető kompetenciának bizonyítása. A lehetőségek
sokféleségéből következik, hogy nem lehet minden bemutatható eset leírására alkalmas
szempontsort meghatározni. Az alábbiakban a dokumentum felépítéséhez nyújtunk segítséget, a
többi segítő szempontsorhoz hasonlóan természetesen ennek felhasználása sem kötelező.
 Az eset leírása: az eset tényszerű ismertetése (pl. állandó fegyelmezési problémák egy
tanulóval/csoporttal; egy gyermek szociális/családi/iskolai problémája; a szülőkkel
való kapcsolati probléma; a nevelőtestület összefogását igénylő intézményi szintű
helyzet stb.), ha van dokumentum, annak csatolása is szükséges.
 Az eset értelmezése (a tényszerű ismertetésbe ágyazva vagy külön pontban): az okok
azonosítása, a szükséges adatok, információk összegyűjtésének módja.
 A probléma, a helyzet megoldására tett lépések.
 Az eset megoldása, eredménye (siker, rész-/átmeneti eredmény, kudarc stb.); okok,
levonható következtetések, a további feladatok meghatározása.
 Reflexió.
További dokumentumok, amelyek megírásához elérhető a szempontsor: a tanított csoportok
profilja, az egyéni fejlesztési tervhez készített tanulói profil, a tanulmányi kirándulás, illetve egy
projekt dokumentálása. Természetesen a szempontsorok használata nem kötelező.

h) Egyéni fejlesztési tervhez készített tanulói profil
Az e-portfólió egyik szabadon választható dokumentuma egy tanuló számára készített egyéni
fejlesztési terv. Az egyéni fejlesztési terv jelenti egyrészt a fejlesztő pedagógus által összeállított,
szakmai követelményeknek megfelelő dokumentumot, másrészt – nem fejlesztő pedagógusi
feladatot ellátók esetében – azt a munkát, amelyet a pedagógus egy-egy tanulóval/gyermekkel
annak egyéni megsegítése, fejlesztése, tehetségének kibontakoztatása érdekében tesz tanórai és
tanórán kívüli keretek között.
A pedagógus által készített egyéni fejlesztési terv része a tanuló profiljának bemutatása. Ehhez
nyújt segítséget az alábbi szempontsor. Természetesen erre a dokumentumra is igaz, hogy csak
a releváns szempontokra térjen ki, illetve olyan szempontot is beépíthet, amely ebben a
felsorolásban nem szerepel.
 A tanuló személyiségének megismeréséhez igénybe vett források, pl. interjúk, a
szülőkkel, osztályfőnökkel folytatott megbeszélés, a rendelkezésre álló
dokumentumok és a belőlük nyert adatok elemzése.
 A tanuló iskolai pályafutásának rövid áttekintése, különös tekintettel az adott tárgyra.
 A tanulóval folytatott megbeszélés/beszélgetések rövid összefoglalása. (Új
információk a tanuló háttéréről, a tanuló énképéről, motivációjáról, céljairól,
információk a tanuló iskolájához, társaihoz, a tárgyhoz való viszonyáról, attitűdjéről
és a tanulási stratégiáiról, módszereiről.)
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 Összefoglalás: a tanuló személyisége, erősségei a tanulás szempontjából, problémái,
mire lehet építeni a fejlesztésben.
Egyéni fejlesztési terv sablonja
A Kiegészítő Útmutatóban megtalálható egyéni fejlesztési terv sablonja nem tartalmaz kötelező
elemeket, csupán egy lehetőséget mutat be az egyéni fejlesztés dokumentálására. A fejlesztési
területek csak mintaként szolgálnak, mindezeket az adott tanulóra és a célokra
(hátránykompenzáció, tehetséggondozás) vonatkoztatva szükséges átalakítani.

i)

Hátránykompenzációs program készítése

Egy dokumentumot kell feltölteni, amelynek elemei: a csoportprofil, a féléves ütemterv, a
foglalkozási terv és a reflexió.
A hátránykompenzációs program megvalósítható a tanórán vagy a tanítási órán kívül kifejezetten
a hátránykompenzációs célok megvalósítása érdekében, csoportos, vagy egyéni formában.
Fontos, hogy a fejlesztés az egész személyiségre irányuljon, és segítse elő a hátrányok
csökkentését vagy leküzdését. Ehhez pontos problémafeltárásra, a célok és a feladatok konkrét
és világos meghatározására, valamint a megfelelő módszerek kiválasztására van szükség. A
táncpedagógia tudatos tervezéssel sokféle hátrány leküzdését segítheti elő (nyelvi hátrányok,
szociokulturális hátrányok, kommunikáció, önértékelés, stb). A reflexióban célszerű kitérni arra,
hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezik ezen a téren, de arra is, ha először valósított meg
hátrányok leküzdését segítő programot, illetve érdemes leírni, hogy milyen további céljai vannak
ezen a területen.

j) Tehetséggondozó program készítése
A minta a tehetséggondozó program szakszerű kidolgozásához nyújt segítséget, amely
tartalmazza az előkészítés szakmai feladatait és a megvalósítás folyamatait. A minta a
fogalomrendszer megértését szolgálja, amely alapján szakszerűen és megfelelő módszertannal
elkészíthető a saját szakterületen és témakörben megvalósított tehetséggondozó program.
A tehetséggondozó program megvalósításához kapcsolódó dokumentumsablon elemei: a
csoportprofil, a tematikus terv, a foglalkozásterv és a reflexió.

k) Koreográfia készítése
A koreográfia bemutatása a sablontól eltérő módon is lehetséges. Ezt a formát csak akkor
ajánljuk, ha a térrajzok elkészítése nem okoz technikai problémát. A koreográfusi alkotó
tevékenységet célszerű abból a szempontból is bemutatni, hogy mit jelent a személyes karrierje
szempontjából, és milyen szerepet játszik az iskola életében, a tanulók szemléletformálásában,
ízlésük fejlesztésében, valamint a művészetek megismerésében, megértésében.
További szempontok:
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 Milyen szakmai sikerek kapcsolódnak a koreográfusi tevékenységéhez?
 Milyen szakmai fórumokon mutatta be a koreográfiát?
 Milyen új értékeket teremtett általa?
 A koreográfiához kapcsolódóan milyen új szakterületeket és ismereteket tárt fel?
Válasszon ki egy koreográfiát, amelyet szívesen bemutat másoknak is!

l) Bevált, jó gyakorlat készítése
A dokumentumminta olyan jó gyakorlat bemutatására szolgál, amelyet az iskolában kipróbált, a
gyakorlatban bevált és eredményes, mások számára is adaptálható és hasznos. A forma azt a célt
is szolgálja, hogy segítse az iskolai innovációt a jó gyakorlatok akkreditálása során. Jó gyakorlat
lehet a pedagógus által kifejlesztett módszer, gyakorlatgyűjtemény (pl. az ugrás előkészítése, a
tartás-ellentartás gyakorlatai, az előadó-képesség fejlesztése stb.), valamilyen probléma
megoldását támogató (pl. konfliktus- és agressziókezelés, a szabálytudat kialakítása) vagy
valamelyik fejlesztési terület támogatására irányuló program (pl. kreatív mozgástréning).

m) Projekt bemutatása
Az e-portfólió szabadon választható dokumentumai között szerepel egy projekt bemutatása.
Ennek célja a pedagógus más dokumentumokból kevésbé megismerhető kompetenciáinak
bizonyítása. Ezért a dokumentumban az alábbi szempontok közül csak azokra térjen ki, amelyek
a kompetenciaterületek bemutatása szempontjából fontosak.
 A témaválasztás bemutatása, indoklása.
 A projekt célja.
 A résztvevők köre (kiscsoport, nagyobb közösség, esetleg teljes iskola).
 Tervezett időtartam és ütemterv (egy naptól a több hetet meghaladóig, akár egész
tanévre szóló).
 Feladatmegosztás.
 Az adatgyűjtés módja.
 A téma feldolgozásának módja (pl. dramatizálás, terepmunka, kísérlet, csoportmunka
stb.).
 A produktum bemutatása (illusztrálva néhány elemmel).
 A projektmunka értékelése (a megvalósítás eredményessége, a tanulságok).
A táncos projekt lehet csoport, tanszaki és iskolai szintű. A projektmódszer adaptálása a
táncművészeti ágra speciális felkészültséget igényel.

n) Tanulmányi kirándulás dokumentálása
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Az e-portfólió szabadon választható dokumentumai között szerepel egy program (pl. kirándulás)
szervezésének leírása. Ennek célja a pedagógus szervezői, kapcsolatteremtési,
közösségfejlesztési tevékenységének, attitűdjének bemutatása, amely más dokumentumokból
kevésbé megismerhető kompetenciáit bizonyítja. Ezért a dokumentumban az alábbi szempontok
közül csak azokra térjen ki, amelyek a kompetenciaterületek bemutatása szempontjából fontosak.
 A kirándulás jellege például:


tanulmányi (pl. a történelmi múlt megismerése, országismeret, művészettörténet,
a tudás fejlesztése stb.),



sporttevékenység (pl. túrázás),



a nemzeti emlékezet őrzésével kapcsolatos (nemzeti ünnepeken, emléknapokon
vagy a Határtalanul program keretében az élő tánc-és néphagyomány
megtapasztalása, kutatás, találkozás adatközlőkkel, a tárgyi kultúra és környezet
felfedezése, táncos előadások megtekintése különböző táncos – tematikus,
dramatikus, táncszínházi – műfajokban).

 A kirándulás céljai:


közösségfejlesztés (pl. zárt, kirekesztett vagy kirekesztő csoportok megbontása, a
kommunikáció javítása közös feladatokon keresztül),



a tanulók közösségi felelősségvállalásának fejlesztése (bevonásuk a tervezésbe,
szervezésbe),



egyéni fejlesztés (egyéni feladat a tervezésben, szervezésben),



a pedagógus egyéni célja: pl. a kommunikáció javítása a tanulókkal,



a szülők bevonása az intézményi nevelőmunkába,



a „tiszta forrás” értékeinek megismerése.

 A kirándulás programjának legfontosabb elemei.
Az egyes programelemek mellett feltüntetve az esetleges specialitásokat: pl. szülő
szervezte, diákok vagy egy diák készítette elő/készült fel rá.
 A kirándulás dokumentumai:
Képek, (kivéve tanulói fotók, ha azok nem publikusak) tanulói idegenvezetés,
vetélkedő vagy más esti program anyaga stb.
 A kirándulás értékelése:
Hogyan valósultak meg a kitűzött célok? Sikerült-e a táncos formanyelv új szempontú
megközelítése? Az élmény milyen módon járult hozzá a tanulói motiváció minőségi
változásához? Milyen nevelési értékeket közvetített indirekt módon a program?
Voltak-e hiányosságok, hibák a szervezésben? Milyen tanulságok vonhatók le a későbbi hasonló
szervezések sikere érdekében?

Ehhez a témakörhöz nem melléklünk dokumentummintát.
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Alapfokú művészetoktatás

Csoportprofil sablonja

A csoport neve
A működés helye
Évfolyam
Csoportlétszám
Fiúk és lányok száma
Készítette
A csoport összetétele, története, a tanulók sajátosságai, speciális szükségletei

Feladatok, lehetőségek
A tanulók szociokulturális háttere

Feladatok, lehetőségek
A tanulók előzetes tudása, szakmai helyzetfeltárás

A szaktárgyi fejlődés lehetőségei

A csoport megismerése érdekében tett lépések, további tervek

Feladatok, lehetőségek
A csoportdinamika jellemzői

Feladatok, lehetőségek
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Alapfokú művészetoktatás

A közösségi nevelés feladatai

A differenciálás lehetőségei és feladatai a csoporton belül

Feladatok, lehetőségek
Tematikus terv sablonja

A pedagógus neve
A tanszak elnevezése
Az iskola neve
Tantárgy
Helyszín
Évfolyam/ korosztály/ időkeret (pl. 2x 45 perc)
NAT, tanterv, PP, Helyi Tanterv követelményei
(felsorolás)
A tanév egyéb feladatai (osztályfőnöki, iskolai szakmai
feladatok, rendezvényeken szerepvállalás stb.)
A tanulási-tanítási egységek témakörei (az egységeknek 1.
megfelelő sorszámozással)
2.
3.
4.
5.
Tantárgyi kapcsolatok
I. TEMATIKAI EGYSÉG
A…………………………………………..……………………….
tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

(témakör

címe)

A tanulási-tanítási egység előzményei, óraszáma, helye az éves fejlesztési folyamatban
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Alapfokú művészetoktatás

Szemléltetés, eszközök
Fejlesztési területek

Didaktikai feladatok

(képességek,
készségek, attitűdök)

Ismeretek,
fogalmak, szabályok

Módszerek,
munkaformák

Megjegyzés, házi feladat, az önálló tanulás
támogatása, a tematikus egységet lezáró
értékelés

A TEMATIKUS EGYSÉG TÉMÁI TANÓRÁKRA LEBONTVA
1-2. óra
3.-4. óra

Szakirodalom, források
Szerző

Cím

Kiadó

A kiadás éve

Dátum

Az ellenőrzés-értékelés módjának bemutatása
A tematikai egységhez kapcsolódó értékelési rendszer bemutatása

Óra

Órafázis

1.

Bevezetés, ráhangolódás

Feladat

Értékelési
szempontok,
módszerek, eszközök

Fő rész
Levezetés
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Alapfokú művészetoktatás

Zárás
2.

Bevezetés, ráhangolódás
Fő rész
Levezetés
Zárás

3.

Bevezetés, ráhangolódás
(a sorok száma szükség
szerint növelhető)

A pedagógus által alkalmazott módszerek összefoglaló elemzése

A pedagógus által készített értékelési eszköz
A mérési, értékelési eszköz mely
tematikai egységhez, témakörhöz
vagy táncos tevékenységhez
kapcsolódik?
Az értékelési eszköz neve
Az értékelési eszköz formája
Az értékelés célja
Az értékelés módja
Az értékelési eszköz bemutatása, elemzése

Óratervsablon

A pedagógus neve
Helyszín
Tanszak/évfolyam
Létszám/nemek szerinti
megoszlás
Időkeret
Tantárgy
Az óra témája
Az előző óra anyaga
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Alapfokú művészetoktatás

A következő óra anyaga
Az óra típusa
Az óra cél- és feladatrendszere
Mit akarok megtanítani?
(fogalmak, szabályok)
Mit akarok megértetni?
(összefüggések, fókusz)
Mit akarok megéreztetni?
Mit akarok
(attitűd,
képességek)

fejleszteni?
készségek,

Az elérendő fejlesztési
szint, tudásszint
Az óra didaktikai feladatai
Az óra szakaszai

Didaktikai feladatok

Bevezető, ráhangoló szakasz
Az óra fő része
Levezető szakasz
Az óra zárása

A környezet leírása, az óra helyszíne

Tantárgyi kapcsolatok
Felhasznált források
Szerző

Cím

Kiadó

A kiadás éve

Dátum:
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Alapfokú művészetoktatás

Az óra menete
Bevezetés, ráhangolódás
Idő

A pedagógus
tevékenysége

Feladatleírás/kérdés/
problémafelvetés

Módszerek

Részcélok/
kompetenciafejlesz
tés

Tanulói
tevékenységek,
munkaformák

Térszervezés

Eszközök

Fő rész – képességfejlesztés – újismeret-szerzés – fogalomalkotás
Idő

A pedagógus
tevékenysége

Feladatleírás/kérdés/
problémafelvetés

Módszerek

Részcélok/
kompetenciafejlesz
tés

Tanulói
tevékenységek,
munkaformák

Térszervezés

Eszközök

Feladatleírás/kérdés
/problémafelvetés

Módszerek

Részcélok/
kompetenciafejlesz
tés

Tanulói
tevékenységek,
munkaformák

Térszervezés

Eszközök

Feladatleírás/kérdés/
problémafelvetés

Módszerek

Részcélok/
kompetenciafejlesz
tés

Tanulói
tevékenységek,
munkaformák

Térszervezés

Eszközök

Levezető szakasz
Idő

A pedagógus
tevékenysége

Az óra zárása
Idő

A pedagógus
tevékenysége

Megjegyzés
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Alapfokú művészetoktatás

Az órához készített segédanyagok, szemléltetésre használt eszközök:
Az óra szakaszai

A szemléltető anyagok, segédanyagok bemutatása

Bevezetés, ráhangolódás
Újismeret-szerzés
Képességfejlesztés
Fogalomalkotás
Levezetés
Zárás
Óratervminta

A pedagógus neve

Xy

Helyszín

Xy

Tanszak/évfolyam

Néptánc tanszak/továbbképző 9. évfolyam

Létszám/nemek szerinti
megoszlás

16 fő
9 fiú és 7 lány

Időkeret

2 x 45 perc

Tantárgy

Néptánc

Az óra témája

A kalotaszegi csárdás alapelemei: pihenő, bevezető, bekezdő
táncelemek, a kétlépéses csárdás, a zárt és a félig nyitott
összekapaszkodás táncelemei

Az előző óra anyaga

Az előző évben tanult táncok ismétlése

A következő óra anyaga

A kalotaszegi csárdás alapelemei: páros forgás és irányváltás

Az óra típusa

Újismeret-szerző óra

Az óra cél- és feladatrendszere
Mit akarok megtanítani?
A csárdás bekezdő, pihenő elemeit, valamint egy nem
(fogalmak, szabályok)
közismert, félig nyitott összekapaszkodási módot és annak
jellegzetes táncelemeit.
Mit akarok megértetni?
A tánc elemeit a tánc funkciója szerint kell analizálni és
(összefüggések, fókusz)
értelmezni. A tánc érzéseket és gondolati tartalmakat fogalmaz
meg.
Mit
megéreztetni?

akarok

A kalotaszegi csárdás szépségét, a páros tánc érzelmi töltését,
a csalogatás funkcióját és lehetőségeit.
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Alapfokú művészetoktatás

Mit akarok fejleszteni?
„Egy lehetetlenség minden halandó életére jut!”
(attitűd,
készségek, (Arisztophanész) Azért, mert nehéz egy feladat, nem lehetetlen
képességek)
megoldani. Ugyanakkor a kihívások visznek előre. A tanulásban
a kitartás és a pozitív hozzáállás megerősítését, valamint a
ritmus-, a tempó-, a zenei és a térérzék, továbbá az
improvizációs készségek fejlesztését tervezem.
Az elérendő fejlesztési
szint, tudásszint

Improvizáció az órán tanult táncelemek alkalmazásával.

Az óra didaktikai feladatai
Az óra szakaszai
Bevezető,
szakasz

Didaktikai feladatok

ráhangoló

Az óra fő része

A külvilág kizárása, „megérkezés”, a figyelem és a
koncentráció kialakítása, az érdeklődés felkeltése, a test
alkalmassá tétele a táncos mozgásra.
Az érdeklődés fenntartása, a tanulás motiválása, a meglévő
ismeretek felmérése, új ismeretek szerzése – tanulói
képességfejlesztéssel, instruálással kialakított tanulói
ismeretszerzés, a tanultak gyakorlati alkalmazása,
improvizáció, visszacsatolás.

Levezető szakasz

Játék, a feszültség levezetése.

Az óra zárása

Értékelés.

A környezet leírása, az óra
Balettszőnyeggel borított, fapadlózatú, tükörfallal,
helyszíne
beépített hangtechnikával felszerelt szaktanterem.
Tantárgyi kapcsolatok

Népzene, drámajáték, földrajz, folklorisztika.

Felhasznált források
Szerző

Cím

Kiadó

A kiadás éve

Alkotó szerkesztő:
Az
alapfokú
Romi-Suli
Neuwirth
művészetoktatás
Könyvkiadó és
Annamária
követelményei és tantervi Továbbképző
programja
Műhely
Kft.,
Táncművészet
Mogyoród

1998.

Farkas Zoltán

2001.

Néptánc
módszertana

alaptechnikák

Planétás Kiadói
és
Kereskedelmi
Ugrós – lakócsai táncok – Kft., Budapest
kalotaszegi csárdás
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Fodor
(Netti)

Sándor

Kalotaszegi népzene

Alapfokú művészetoktatás

Hungaroton,
Budapest

1995.

Éri Péter, Halmos
Kalotaszegi
magyar
Hungaroton,
Béla (szerk.)
népzene. Nádasmente. Méra Budapest
1.

1997.

Szalonna
bandája
Nikola Parov

és

Örömzene

Hangvető Zenei
Terjesztő Társulás
Kft.

2007.

Naplegenda

Tom-tom
Records

2006.
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Alapfokú művészetoktatás

Az óra menete
Bevezetés, ráhangolódás
Idő

A
pedagógus Feladatleírás/kérdés/
tevékenysége
problémafelvetés

Módszerek

Részcélok/kompe
tenciafejlesztés

Tanulói
tevékenységek,

Térszervezé
s

Eszközök

munkaformák
1–3

Köszöntés,
naplóbeírás,
tájékoztatás,
hozzájárulás
kérése
videofelvétel
készítéséhez.

3–8

8–
12

A
hiányzók
számbavétele,
a
tanulók tájékoztatása
a
videofelvétel
a készítéséről.

A
kezdőjáték Mit hagytunk magunk Körkérdés
ismertetése.
mögött?
Reflexiók

A
lazító Masszírozás:
hát, Lazítás,
gyakorlat
nyak,
vállizmok egymásra
ismertetése.
lazítása
hangolódás

Együttműködés.

Félkörben a Napló, óraterv, toll
talajon

A
külvilág
kizárása,
megérkezés,
tájékozódás
a
tanulók érzelmi
állapotáról,
hangulatáról.

Egy rövid mondattal Kör
mindenki
elmeséli,
honnan érkezett, mit
csinált az óra előtt.

Feszültségoldás,
jókedv.

Egymás izomzatának Kör
irányított
masszírozása.

Reflexiók.

Reflexiók.
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12–
18

18–
35

„Ninja-játék”
kezdeményezése
,
a
szabály
átismétlése.

Bemelegítés
tanár
irányításával.

Föntről lefelé irányuló
kargesztussal
kijelölünk
egy
játékost, aki lentről
fölfelé
irányuló
kargesztust tesz, a
mellette állók oldal
irányú
kargesztust
tesznek. Utána a
kijelölt játékos választ
valakit.
Minden
mozdulatot
„ninjahanggal” kísérnek.

a Mozgásirányítás
zenére.
Bemelegítés,
egyensúlygyakorlatok
,
aszimmetrikus
mozgásformák.

Alapfokú művészetoktatás

Koncentrációs
drámapedagógi
ai
gyakorlat
Reflexiók

A figyelem és Dobálós
játék Kör
koncentráció
frontális
kialakítása,
a munkaformában.
ritmusérzék,
a Tanulói
akció,
tempótartás
reakció:
figyelem
fejlesztése,
(kijelölés-válasz),
ráhangolódás a cselekvés (kargesztus
munkára.
összetett tenyérrel és
hangkeltés:
„ninjahang”),
koncentráció (tempó
és mozgás iránya és a
hozzá
kapcsolódó
hang).

Bemutatás,
munkáltatás

A test alkalmassá Mozgáskövetés,
tétele a táncos mozgásutánzás,
mozgásra.
instrukciókövetés.
Megfigyelési,
utánzási
képességek
fejlesztése,
egyensúlyérzék,

Kör

CD-lejátszó

Oktató
alakzat

Feldolgozott
népzene:

koncentráció,
szem-kéz-lábkoordináció,
ritmusérzék

szabadon a
térben

(az 1-es tér Nikola Parov:
felé sorokba Naplegenda
rendeződve
),

a

fejlesztése.
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Alapfokú művészetoktatás

Fő rész – képességfejlesztés – újismeret-szerzés – fogalomalkotás
Idő

A
pedagógus Feladatleírás/kérdés
tevékenysége
/

Módszerek

Részcélok/kompet
enciafejlesztés

problémafelvetés
35–
45

45–
50

Célok ismertetése Szövegismétlés,
egy
idézeten szövegtanulás
keresztül:
Egyenletes mérőhöz
„Egy lehetetlenség igazodva mondjuk
minden halandó ki a szavakat.
életére
jut”
(Arisztophanész).
Ritmusképlet
felismertetése:
7yaaa.

Tanulói
tevékenységek,

Térszervezés

Eszközök

munkaformák
Tanári
bemutatás,
instruálás,
irányítás
Tanulói
irányítás

A
ritmusképlet Instruálás,
azonosítása,
munkáltatás,
tapsolása,
lépése. tánctechnika
Variációk:
előrehátra,
körben
forgással,
fordulással,
helyben, haladással,
dobogással.

Figyelem,
koncentráció,
ritmusérzék,
tempótartás
fejlesztése.

Stafétajáték, dobálós Kör
a forma.
a
Egyenletes mérőhöz
igazodás.

Sámándob

Egyéni
A beszédkészség feladatvállalás:
fejlesztése.
tanulói irányítás.
Az
önálló A frontális formán Szabadon a Sámándob
ismeretszerzés
belül
önálló térben,
támogatása.
feladatmegoldás.
oktató
Kreativitás:
A
variációs alakzatban,
táncelemalkotás, a lehetőségek
különböző
variációs képesség vizsgálata.
irányokban
fejlesztése.
Tanulói
A ritmusérzék

kezdeményezések.

a térérzékelés, a
térhasználat
fejlesztése.
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Alapfokú művészetoktatás

50–
55

A táncanyaghoz Nekem
Instruálás,
kapcsolódó
Kalotaszegről az jut munkáltatás
tárgyak
eszembe…
Reflexiók
bemutatása. Mi jut
eszedbe?- játék.

Az
előzetes Stafétajáték.
ismeretek
felmérése,
a
témakör
bevezetése,
motiváció.

55–
65

Tánctanítás:
Kettes
csárdás Bemutatás,
pihenő,
kezdő tanítása
zárással, instruálás,
táncelemek.
zárás nélkül.
gyakoroltatás

A táncelem és a Mozgásmegfigyelés, Körben,
funkció
mozgásutánzás
párban
tudatosítása.
frontális formában

Reflexiók
65–
70

70–
75

Kör

CD-lejátszó
Csárdás zene

Improvizáció
párban.

Tánctanítás: félig
nyitott
összekapaszkodási
mód és az ehhez
kapcsolódó
táncelemek.

Pihenő,
cifrás
pihenő,
aprózó
táncelemek, csárdás
elemek, csalogatás.

Bemutató,

Az
absztrakt Megfigyelés,
Oktató
mozgásutánzás,
alakzatban,
páros viszony gondolkodás
fejlesztése.
elemzés
frontális párban
elemzése,
értelmezése, a Az összefüggések munkaformában

Fodor
Sándor korábbi
„Netti”
prímás ismeretek,
bemutatása.
összefüggések
feltárása

feltárása.

Tánctanítás:
a
tánctechnikai elem
beépítése a táncba
–

Keringő fogásban a
tanult ritmusképlet
táncelemmé
alakítása.

Az összefüggések
felismerése,
a
táncelemek és a
csalogatás

Bemutatás,
visszacsatolás,
instruálás,
magyarázat,

Kosár, kalotaszegi
írásos terítő, könyv,
viseletdarabok,
térkép

Improvizáció
Az improvizációs, párban.
a megértő és az
elemző
képességek
fejlesztése.
Megfigyelés,
elemzés,
visszacsatolás
frontális
munkaformában.

CD-lejátszó
Csárdás zene
Fodor
Sándor
„Netti”: Kalotaszegi
népzene

Oktató
alakzatban,

CD-lejátszó
Csárdás zene

párban
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Az órán tanult újraalkotás
táncelemek
Reflexiók
alkalmazása,
összegzés.

funkciójának
elemzése.

Improvizáció

Az improvizáció
bővítése nehezebb
táncelemmel és új
összekapaszkodási
móddal.

Tanulói reflexiók:
hogyan változott a
tánctechnikai elem
táncelemmé. Miben
más a fiúk és a
lányok szerepe?

párban.

Levezető szakasz
Idő

A
pedagógus Feladatleírás/kérdés
tevékenysége
/

Módszerek

problémafelvetés
75–
80

Visszacsatolás:
egy
lehetetlenséget
mindenki
teljesített.

Ki
érzi
magát Drámajáték
győztesnek?
Kő-papír-olló-játék
másképp:

minden
győztes
A levezető játék skandálja a saját
ismertetése.
nevét,
miközben
szabadon halad a
térben.
Egy
kiválasztott
személlyel
kőpapír-olló-játékot
játszik.
Aki

Részcélok/kompe
tenciafejlesztés

Tanulói
tevékenységek,

Térszervezés

Eszközök

munkaformák
Feszültséglevezet Játék.
Szabadon
és, a záró szakasz Egészen
addig térben
előkészítése.
játsszuk, amíg egy
győztese nem lesz a
játéknak.

a
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veszített, beáll a
győztes mögé és
már az elöl álló
tanuló
nevét
skandálja.
Az óra zárása
Idő

A
pedagógus Feladatleírás/kérdés/
tevékenysége
problémafelvetés

Módszerek

Részcélok/kompet
enciafejlesztés

Tanulói
tevékenységek,

Térszervezés

Eszközök

munkaformák
80–
82

A játék győztese
kitüntetett
szerepbe kerül,
bemutathatja a
tanultakat.

82–
90

Értékelés.

A
győztes
párt Tanulói
választ, majd páros cselekedtetés,
improvizáció
elemzés,
formájában
megfigyelési
bemutatják
a szempontok
tanultakat.
alapján

Pozitív
értékelés:
Miért tetszett a pedagógus részéről,
valamint társ- és
bemutató?
önértékelés.
Mire
kell
Az
óra
legközelebb
eredményeinek
figyelni?
összegzése,
Hogy éreztétek elköszönés.
magatokat
az
órán?

Összefoglalás,
ellenőrzés.

Páros
bemutató, Félkör
csoportos
megfigyelés

CD-lejátszó
Csárdás zene

Szóbeli
értékelés,
fejlődési
irányok
feltárása

A
látásmód Tanulói
elemzés, Félkör
a fejlesztése,
az értékelés
eredmények
Reflexiók
elismerése.
Visszajelzés
az
Az
ismeretek óráról
A
megértés rendszerezése,
ellenőrzése
összefoglalás.

Megjegyzés
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A kő-papír-olló-játék meglehetősen nagy hangzavarral jár, de remekül oldja a feszültséget, segít ellazulni és jó hangulatot teremt.
A sámándob helyettesíthető bármely más ritmushangszerrel.
A tanítási-tanulási folyamat elején célszerű lassabb tempójú csárdás zenét használni.
Az improvizáció alkalmazása már néhány táncelem ismeretében javasolt.
A tanulói értékelés nagyon fontos visszajelzés a pedagógus számára, segíti a tanulók reflektív gondolkodásának fejlesztését, valamint a kritikai
szemlélet kialakítását.
A tanítási órához oktatási segédanyag nem készült.

Az órához készített segédanyagok, a szemléltetésre használt eszközök
Az óra szakaszai

A szemléltető anyagok, segédanyagok bemutatása

Bevezetés, ráhangolódás

Nikola Parov: „Naplegenda” című albumából állítottam össze a bemelegítés zenei anyagát, amelyben
aszimmetrikus lüktetésű zene szerepelt, a továbbképző évfolyamain a tanulók többször is találkoznak az
aszimmetriával a különböző táncokban. Fontos, hogy a sajátos mozgásformákon keresztül fejlődjön a zenei érzékük,
minél eredményesebb legyen a zene és a mozgás egységének megteremtése.

Újismeret-szerzés

A sámándob használata segíti a tempótartást, illetve a tanulói motivációt is, hiszen szívesen használják a fiatalok
is. Személyes tárgyak bemutatásával az érdeklődés fenntartása illetve a személyes kötődés bemutatása volt a célom.
Röviden elmeséltem, hogyan kerültek hozzám a tárgyak, hogyan ismertem meg Kallós Zoltán népzenekutatót.

Képességfejlesztés
Fogalomalkotás

A térkép a földrajzi elhelyezkedés szemléltetésének eszköze, de tartalmaz olyan információkat is, mint például a
fotó a jellegzetes viseletről. A saját viseletdarabok kézbe vétele pedig élővé teszi a kultúraközvetítést, és jelentős
motiváló hatása is van.
Fodor Sándor (Netti) „Kalotaszegi népzene” című albumának használatával célom a híres kalotaszegi prímás
bemutatása, az adatközlők megismertetése, a tiszta forrásból merítés értékrendjének átadása volt.

Levezetés
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Reflexió az óraterv megvalósításáról

Az óra cél- és feladatrendszere
Mit akarok megtanítani?
(fogalmak, szabályok)

A csárdás bekezdő, pihenő elemeit, valamint egy nem
közismert, félig nyitott összekapaszkodási módot és annak
jellegzetes táncelemeit.

Mit akarok megértetni?
(összefüggések, fókusz)

A tánc elemeit a tánc funkciója szerint kell analizálni és
értelmezni. A tánc érzéseket és gondolati tartalmakat fogalmaz
meg.

Mit akarok megéreztetni?

A kalotaszegi csárdás szépségét, a páros tánc érzelmi töltését, a
csalogatás funkcióját és lehetőségeit.

Mit akarok fejleszteni?
(attitűd, készségek,
képességek)

„Egy lehetetlenség minden halandó életére jut!”
(Arisztophanész) Azért, mert nehéz egy feladat, nem lehetetlen
megoldani. Ugyanakkor a kihívások visznek előre. A
tanulásban a kitartás és a pozitív hozzáállás megerősítését,
valamint a ritmus-, a tempó-, a zenei és a térérzék, továbbá az
improvizációs készségek fejlesztését tervezem.

Az elérendő fejlesztési
szint, tudásszint

Improvizáció az órán tanult táncelemek alkalmazásával.

Elemzés/érvelés
Az új táncanyag bevezetését úgy terveztem, hogy elsősorban maga a táncélmény motiválja
tanulásra a fiatalokat, ezért nyitányként szokatlan és kevésbé ismert táncos formát
választottam, amelyet alkalmasnak véltem a kíváncsiság felkeltésére. Ugyanezen okok miatt
döntöttem a tánctanulási folyamat legelején a technikailag nehezebb táncelemek
megismertetése mellett. Induktív módon, az egyeditől az általános felé haladva építettem fel a
tánc megismerésének folyamatát. Ezen az órán nem terveztem a tájegység földrajzi
elhelyezkedésének megismerését, történelmi hátterének feltárását, zenei és folklorisztikai
jellemzőinek a felfedezését, mindezeket az ismereteket fokozatosan építem a tananyagba.
Szemléltető eszközként személyes tárgyakat vittem az órára. Olyan emlékeket, amelyek az
erdélyi élményeimhez kapcsolódnak. A tárgyakhoz kapcsolódóan drámajátékkal próbáltam
előhívni a tanulók már meglévő ismereteit, amely többnyire sikerült, az asszociációs játékban
időnként messzebb kerültünk a Kalotaszeghez kötődő ismeretektől, de irányítással mindig
visszataláltunk a témakörhöz. A bemelegítéshez feldolgozott népzenét választottam, először
kolomejka ritmusú zenére mozogtunk, amely az izmok bemelegítését szolgálta, majd
aszimmetrikus lüktetésű zenére egyensúlygyakorlatokat, koordinációs feladatokat oldottunk
meg. Az aszimmetrikus lüktetés megismerése fontos lesz számunkra az erdélyi tánckultúra
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megismerésben és elsajátításában, ezért a későbbiekben is, változatos mozgásformákkal
használni fogom a bemelegítés során.
A tánctechnikai fejlesztést ritmusképlet alkalmazásával valósítottam meg, amelyhez
praktikusság végett sámándobot használtam a ritmusképlet megszólaltatásához.
Itt nem a tanári bemutatás módszerét, hanem a tanulói önálló ismeretszerzést alkalmaztam,
amely elősegítette a kreativitás, a fantázia fejlesztését és a térhasználatot. A technikai elemeket
szabadon, improvizatív módon foglaltuk össze. Ezzel az egyik legnehezebb táncelem tanítását
készítettem elő.
A páros tánc megköveteli, hogy férfi és női oktató is példaként álljon a tanulók előtt, hiszen
nemcsak a táncos magatartás, hanem a figurakészlet is teljesen más a férfi és a nő esetében.
Különösen fontos ez az erdélyi páros táncok esetében. (Az órán segítségemre volt Demarcsek
György néptánctanár is.)
A tánc tanítását a pihenő, tánckezdő elemmel, a kettes csárdással kezdtük, majd annak speciális
csalogatós formájával ismerkedtünk meg. A tanulók felismerték az anyanyelvi szinten ismert
kállai kettős és a kalotaszegi csárdás most tanult tánceleme közötti hasonlóságot, párhuzamot,
amely lehetőséget teremtett a táncelem funkciójának a megértésére is. A zárt
összekapaszkodás elemeit követően nyitott összekapaszkodási módhoz kapcsolódó elemeket
tanultuk meg, a csárdás elemeit ötvöztük az aprózó, figurázó, cifrázó elemekkel. Ezután a
tánctechnikai gyakorlatban felfedezett mozgásforma beépítése következett, amely könnyedén
sikerült a táncosok többségének. (A táncos képességek nem azonosak. Akadnak kiemelkedő
tehetségek, vannak, akik ügyes táncosok, de a tanulási folyamatban lassabban haladnak.)
Az óra több fázisában is alkalmaztam az improvizáció módszerét. Fontosnak tartom a
megszerzett ismeret gyakorlati szabad alkalmazását, mert az ismeret így válik hasznos tudássá.
A drámapedagógia módszereit és eszközeit ötvöztem a táncpedagógia módszertanával. A
tanulók korábban inkább a táborokban találkoztak a drámajátékokkal, a tanórai alkalmazásuk
nem volt általános. A játékot azért tartottam fontosnak, mert általa jobban megismerhetem a
tanulókat. A „mit hagytunk magunk mögött”-játékban például kiderült, hogy az egyik tanuló
„nem kívánt embereket” hagyott maga után, azaz olyan emberekkel volt körülvéve, akiket nem
szeretett, vagy akik nem fogadták el őt. Mindebből arra következtethetünk, hogy a tanuló társas
kapcsolatai nem megfelelőek, és segítségre szorulhat. Erre a későbbiekben tudatosan kell
figyelnem, és támogatnom kell az integrációját. A drámajáték segítségemre volt a külvilág
kizárásában, a koncentráció, a figyelem kialakításában. Segített a feszültség oldásában is,
amely elsősorban abból keletkezett, hogy az órát videóra rögzítettük. Ez természetesen bennem
is okozott némi feszültséget, az úgynevezett kameraláz mindenkire hatott, de igyekeztünk ezt
mielőbb kizárni. Drámajátékot alkalmaztam az óra levezető szakaszában is, amelynek a célja
kettős volt. A játék közbeni „hangoskodás” felszabadító hatású volt, a korábbiaktól eltérő
típusú tevékenység másféle hangulati és izgalmi állapotot és jó közérzetet teremtett.
A játék győztese azonban új kihívás elé nézett. Választott partnerével az órán elsajátított
táncelemek improvizatív bemutatása volt a „jutalma”, amelyet a csoport többi tagja
meghatározott szempontok szerint elemzett és értékelt. Fennállt a veszélye, hogy ha a tanuló
visszahúzódó, akkor nem szívesen vállalja a megmutatkozást. Ebben az esetben átruháztam
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volna egy önként jelentkezőre a feladatot, ha az sincs, akkor pedig csak a hogyan éreztük
magunkat? körkérdéssel zártam volna az órát.
Mivel a tanuló vállalkozó kedvű volt, sikeres volt a páros bemutató, amelyhez pozitív
értékelést kapcsoltunk. A mi tetszett a legjobban? és a mire kell legközelebb figyelni? hívó
mondatra a tanulók kiválóan összefoglalták mindazokat az ismereteket, amelyeknek az
elsajátítását terveztem, illetve amelyekre építhetem a következő órát. Ezzel ellenőriztem a
megértés szintjét.
Önértékelés
A kitűzött céljaimat elértem és sikerült közelebb kerülni a fiatalokhoz. Úgy éreztem,
megnyertem őket, szívesen mélyülnek el a tanulásban, kíváncsiak és nyitottak minden új vagy
számukra újszerű kezdeményezésre. Sok fontos információhoz jutottam a tanulók
személyiségét illetően is, amelyek alapján egyes tanulók további egyéni odafigyelést
igényelnek. Fontos volt számomra, hogy a drámajátékok nemcsak a személyiségfejlesztést
segítették, hanem egyéb szakmai visszacsatoláshoz is segítséget nyújtottak. Az improvizációk
és a tanóra végi társértékelés alátámasztotta az óra sikerességét, mert a tanulók összefoglalták
mindazokat a tényezőket és szempontokat, amelyek a táncot meghatározzák. Sikerült jó alapot
teremteni a további szakmai munkához.
Az óra tapasztalatai azt mutatják, hogy még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a technikai
képzésre, a szabad asszociációs mozgáskultúra fejlesztésére, valamint az egyéni fejlesztésekre,
a lemaradók felzárkóztatására, a tehetségek erős oldalának fejlesztésére és a személyiség
integrálására. A táncanyag tanításához kalotaszegi népzenét használtam. Az óra elején
azonban nem figyeltem arra, hogy a lassabb tempójú, a tanulási folyamatot segítő zenét
használjak. Ezt a közös munka során módosítottam. Kevés hangsúlyt fektettem az egyéni
teljesítmények értékelésére és javítására. Ugyanakkor fontosabbnak tartottam az első élményt,
mert a későbbiekben lesz elég idő és lehetőség az egyéni korrekciókra.

A kitűzött célokat elértem, nem sikerült azonban megvalósítanom az idővel történő helyes
gazdálkodást. A táncórákat a középiskolás korosztályban 2 x 45 perces időkeretben valósítjuk
meg. A videofelvétel miatt próbáltam úgy alakítani az órát, hogy az első 45 perc is egy kerek
egységet alkosson, amelyet rögzítünk is. Sajnos azonban ezt nem sikerült megvalósítani.
Ennek szakmai okai vannak. Középiskolás korban már több idő szükséges a különböző
órafázisok megvalósítására, kezdve a bemelegítéstől a tánctechnikai képzésig, a tánctanulás
folyamatáig.
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Hospitálási napló sablonja

A látogatott pedagógus neve
A tevékenység/foglalkozás látogatásának
helye/ideje
Tanszak/tantárgy
Évfolyam/korcsoport
A foglalkozást látogató neve
A látogató tanszaka
Milyen szerepben látogat?
A foglalkozást látogató célja

Előzetes tájékozódás a
tevékenység/foglalkozás céljairól
Idő

A foglalkozás menete

Módszerek,
munkaformák

Megjegyzések

Reflexió

Reflexió a táncpedagógus személyes jellemzőiről
Segítő szempontsorok (a szempontsorok bővíthetők, változtathatók)
Megjelenés
Kommunikáció
Szakmai tudás
Attitűd
Pedagógusszerepek
Hangulat, légkör, élmény
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Reflexió a pedagógiai folyamat tervezéséről
Segítő szempontsorok (a szempontsorok bővíthetők, változtathatók)
Az óra felépítése
A kompetenciafejlesztés eredményei
Az alkalmazott módszerek, eljárások
hatékonysága
Problémamegoldás, rugalmasság
A motivációs célok elérése
A tanulói tevékenységek megtervezése
Szemléltetés, IKT-eszközök használata
A tanulás támogatásának módja
Differenciálás
Értékelési módszerek, eszközök
A kitűzött célok elérése
Miben lát fejlődési lehetőséget a látogatott kolléga számára?

Reflexió a tanulók tevékenységéről
Segítő szempontsorok (a szempontsorok bővíthetők, változtathatók)
Tanulói aktivitás
Tanulói kezdeményezések
A feladatmegvalósítás színvonala
Együttműködés, önszabályozás
Önálló ismeretszerzés
Reflektivitás, visszacsatolás
Önreflexió a hospitálásról
Segítő szempontsorok (a szempontsorok bővíthetők, változtathatók)
Ma láttam, végiggondolom, továbbviszem…
Számomra a leghasznosabb tevékenységi
forma a mai napon…
A legfontosabb gondolat vagy érzés, amit
magammal viszek…
Amit mindenképpen kipróbálok…
Egyéb észrevétel
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Esetleírás-minta

KONFLIKTUS- ÉS AGRESSZIÓKEZELÉS
A tanuló neve

XY

Életkora

16 éves, középiskolás tanuló

Készítette
Dátum
I.

A tanuló bemutatása

A család
Mindkét szülő rengeteget dolgozik, sokat vannak távol. Keveset tudnak beszélgetni.
Betegséggel is küzdenek, ami alapvetően félelemmel tölti el a gyermeket.
A gyermek
Kamasz, keresi önmagát, sok gátlással, félelemmel, önértékelési gonddal küzd. Okos és
értelmes, őszinte és melegszívű, mégis rosszul teljesít, labilis idegrendszerű, lobbanékony.
Vágyik a sikerre és az elismerésre, ugyanakkor nehezen tűri a kudarcot, ami könnyen
agressziót vált ki belőle. Fontos számára a társak véleménye, így könnyen befolyásolható.
Dohányzik, de szeretne leszokni. A szülők tudomásul veszik a dohányzását, de nem tesznek
ellene semmit.
II.

A pedagógiai helyzet ismertetése

A korosztályához tartozó fiúk gyakran kibeszélik a társaikat, ha azok nem tartózkodnak a
közelben. Az árulás, a leleplezés mélyen sérti az önérzetüket. Ha erre fény derül, akkor társaik
tettét igazságtalannak érzik, és nem egyszer egymásnak ugranak. A fiúk közötti konfliktusok
általában kisebb-nagyobb veszekedéssel, lökdösődéssel megoldódnak, és komolyabb
összetűzésre nem kerül sor. A kérdéses tanuló nehezen viseli, ha igazságtalan sérelem éri akár
a tanár, akár a társak részéről. A belső feszültségét úgy tudja levezetni, hogy felpattan, kirohan
vagy rávág, rácsap valamire. A kirohanásai közben gyakran fájdalmat is okoz önmagának. Az
egyik tehetséggondozó órára az illető tanuló már feszülten érkezett. Úgy tűnt, szinte teljesen
megszűnt számára a külvilág, idegesen, hadarva beszélt, fenyegető, támadó testhelyzetet vett
fel és a társa ellen fordult. Az egyre fokozódó indulat miatt nehezen tudtam megérteni a
konfliktus okát, mert mindkét fiú erősen felindult érzelmi állapotba került.
Ösztönösen a két fiú közé álltam, ezalatt mindketten erősen kiabáltak. Nekem abban a
pillanatban semmi más eszközöm nem volt, csak a cselekvés. Tudtam, hogy a pedagógusokra
vonatkozó viselkedési protokoll ellenében cselekszem, mégis kiléptem a hagyományos tanári
szerepből. Az indulatosabb fiút egyszerűen megöleltem. Az ösztönös reakcióm olyan meglepő
volt számára, hogy ő is kiesett a hagyományos tanulói szerepből, és szépen lassan
megnyugodott, lecsillapodott, amikor biztonságban érezte magát. Nagyon lassan, mégis képes
volt megnevezni a konfliktus forrását. A higgadt fellépéssel, szeretettel, megértéssel kezelt
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helyzetben kiderültek a sérelmek, és kölcsönösen belátták, hogy mindketten hibásak a kialakult
helyzetért. Megbeszéltük, hogy egy közösséghez tartoznak, közös célért dolgoznak, és csak
akkor lehetnek sikeresek, ha tisztelik egymást és képesek megbocsátani. Közel egy óráig
tartott, amíg eljutottunk a kézfogásig. Ezen az órán új anyagot nem tanultunk, mert nem
lehetett elmenni a probléma mellett. Mégsem volt kárba veszett idő, hiszen az életből kaptunk
leckét. A helyzet, a tanulók, a csoport itt azonnal igényelte a feszültség rendezését és a
probléma megoldását.
Tapasztalatok
A fent említett gyermek tipikus példája a tehetséges, mégis alulteljesítő tanulónak. Az
agresszió hátterében többnyire figyelem- és szeretethiány lakozik. A szülők a mindennapi
megélhetés biztosításával vannak elfoglalva, emiatt kevés idő marad a beszélgetésre, a közös
programokra. A figyelem és a szeretet hiányából fakadó belső feszültségét a gyermek
agresszióval fejezi ki. Ez egyben védekezési mechanizmus is, amellyel segítségért kiált. Az
osztály tanulói egyszerre voltak elfogadók és kritikusak, de segítőkészek is. Ez sokat segített
a probléma orvoslásában.
A problémamegoldás érdekében tett további lépések

III.

Az agresszió megjelenése az iskolában nem egyedi eset. A konfliktusok megoldatlansága, a
kiszolgáltatottság, a fenyegetettség, vagy a megalázottság érzése vezet az agresszív
viselkedéshez. A megelőzés érdekében fontosnak tartottam, hogy a konfliktuskezelés
módszereit megismerjék a tanulók. Amennyiben ismerik a megoldási lehetőségeket, szükség
esetén bármikor előhívhatják ezt az ismeretet és alkalmazhatják a gyakorlatban. Ezeknek a
technikáknak a felfedeztetéséhez szakember (pszichológus) segítségét kértem, aki két délután
tartott foglalkozást a tanulók számára.
A foglalkozások tematikája a következő volt
1. alkalom:
A konfliktus- és agressziókezelés fogalma, a viselkedési típusok (interaktív feldolgozás).
Önismereti teszt kitöltése.
Szituációs gyakorlatok.

2. alkalom:
Agresszív, szubmisszív és asszertív konfliktuskezelési módok.
Hogyan váljuk asszertív konfliktuskezelőkké?
Szituációs gyakorlatok.

A program célkitűzései, fejlesztési céljai:


a helyes és eredményes konfliktuskezelési technikák elsajátítása,
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a szituációkon, szerepjátékokon keresztül különböző
konfliktuskezelésének vizsgálata, a következtetések levonása.

élethelyzetek

A program várható eredményei:

a konfliktuskezelés technikáinak beépülése a mindennapi életbe és az
értékrendbe,


a technikák alkalmazásának sikeressége, életminőség-változás elérése,



pozitív változás elérése a társas együttműködésekben,



pozitív életminőség-változás: az agresszió csökkentése,


pozitív életminőség-változás: a kiszolgáltatott élethelyzetek csökkentése, az
önérvényesítés megvalósítása.
(Képek a foglalkozásokról)
Következtetések, eredmények

IV.

A probléma nem egyedi. Nagy szükség van arra, hogy egyrészt a pedagógusok felkészültek
legyenek a probléma kezelésére, másrészt a tanulók maguk is tanuljanak az agresszió
leküzdését és a társas együttműködést támogató, önsegítő módszereket. Érdekes volt látni,
hogy a csoportmunkában a problémás tanuló volt az egyik legaktívabb. Akart tenni önmagáért,
és igyekezett a jó kapcsolat kialakítására társaival is. A fentiekben említett tanuló sokkal
nagyobb figyelmet igényel az átlagosnál. A figyelmet, az elismerést pedig szinte rögtön
meghálálta azzal, hogy következetesen dolgozott, példaértékű munkát végzett a későbbiekben.
Felülértékelte cselekedeteit, elismerte a hibáit, önzetlenül segítette a többiek munkáját. A
tanulmányi eredménye jobb lett. Több önkéntes feladatot vállalt, kreatív gondolataival
segítette a közös munkát. Az egyik iskolai programmal kapcsolatos televíziós interjúra
magammal vittem. Összeszedetten és nagyon értelmesen nyilatkozott, amit a többi kolléga is
elismert. A pozitív megerősítés további minőségváltozást eredményezett a tanuló
viselkedésében. Megbizonyosodott, hogy a fölösleges energiáit munkával, kihívásokkal,
nagyobb feladatok rábízásával le lehet kötni. Bízni kell benne, és sokat dicsérni. Tudni kell
megbocsátani és felül kell emelkedni a problémákon. Mindezek a közös megoldások,
élethelyzetek jelentős nevelő hatással bírnak, a kezelésük, megoldásuk jellemformáló
hatásúak, és sokat tehetnek a tanuló jövőjéért és sikerességéért.
Reflexió

V.
1.

A leírást a II. bekezdés tartalmazza

2.

Elemzés/érvelés

Cselekvésemet alapvetően a spontaneitás határozta meg, és az a szemlélet, hogy alapvetően
szeretettel és empátiával fordulok a tanítványaim felé. (Hozzáállásomat és pedagógiai ars
poeticámat a pályán eltöltött évtizedek tapasztalatai és a pedagógiai-pszichológia
tanulmányaim is megerősítették.) Jó döntésnek bizonyult, hogy az érintettek, valamint a
közösség szintjén a tanulókkal közösen a megoldást kerestük. Bár az adott órán elmaradt a
táncos képességfejlesztés és a koreográfia gyakorlása. Az alkotói, előadói, a gondolatokat,
érzelmeket a test nyelvén megfogalmazó társas együttműködések eleve kudarcra vannak
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ítélve, ha a megvalósítók között nincs harmónia, megértés és kölcsönös tisztelet. A csoportra
morálisan is negatívan hatott volna, ha nem törekszünk a problémamegoldásra.
Egyetlen pontja volt a beszélgetésnek, amikor szükség volt határozottabb fellépésre. A
nyugodt hangvétel, a higgadt viselkedés azonban alapvetően segítette az indulatok
lecsillapodását, és a kritikus helyzet kezelését közösen oldottuk meg. Ugyanakkor a
hosszútávú eredmény elérése érdekében szükségesnek tartottam külső szakember bevonását.
Mivel a probléma nemcsak két tanulót, hanem az egész csoportot érintette, a szakember
vezetésével megtartott konfliktus- és agressziókezelési tréningen az egész csoport részt vett.
Sőt nyilvánossá tettük azt, hogy mások is részt vehessenek a munkában. Így kevésbé vált
hangsúlyossá az alapkonfliktus, ami miatt szükségessé vált a foglalkozások megszervezése. A
pszichológus az életkori sajátosságokat és problémákat jól ismerő szakember, aki előzetesen
tájékozódott a résztvevők helyzetéről, problémáiról, ismerte a konkrét esetet. Lényeges eleme
volt a foglalkozásnak a szerepjáték, amelyen keresztül őszintén tárhatták fel problémáikat a
tanulók. A konfliktust kiváltó tanuló a többiekkel szemben hátrányban volt abban a
tekintetben, hogy folyamatosan konfliktushelyzetbe keveredett a társaival és tanáraival,
amelyek nem segítették a tehetsége kibontakozását és elismerését. Ezért a hátrány
megszüntetésre koncentráltam, arra törekedtem, hogy ismerjen olyan önsegítő módszereket,
amelyekkel korlátok között tudja tartani az indulatait, de nem sérül az önbecsülése sem. A
program jó hangulatú és sikeres volt. A tanuló év végi teljesítménye javult, a munkához és a
társaihoz pozitívan, segítőkészen viszonyult, sikeres vizsgát tett, kivívta a társak és egyes
tanárok elismerését is. Az eredmények igazolták, hogy helyesen cselekedtem, és megfelelő
segítséggel sikerült komoly változást elérni. Ugyanakkor a továbbiakban is nagy figyelemmel
kell kísérnem az eredmények megőrzését, valamint a tehetség kibontakozása érdekében
további támogatást, segítséget és bizalmat kell biztosítanom számára. Ebben a közösség
együttműködésére is számítok a következő tanévben.
3.

Önértékelés

A pedagógiai helyzetek megoldása nem egyszerű és nem mindig sikeres. Ha megfelelő
„antennával” rendelkezünk, akkor többnyire megérezzük mi a lehető legjobb megoldás a
gyermek számára. Tanítványaim fontosak számomra, a személyes jól létük, mentális
egészségük érdekében helyesen ítéltem meg a helyzetet, és jó döntést hoztam.
Nagy öröm számomra, hogy a kölcsönös bizalom alapján továbbra is együtt dolgozunk. Bízom
benne, hogy fokozatosan elhárulnak a nehézségek a tanuló tehetségének kibontakoztatása elől.
Remélem, hogy a tanuló környezetében mindenkinek elnyeri előbb a figyelmét, majd az
elismerését. A célok megvalósításáért azonban még sok tennivalónk van, egyéni és közösségi
szinten egyaránt.

200
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott
negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alapfokú művészetoktatás

Szabadon választható dokumentum sablonok, minták
Egyéni fejlesztési terv sablonja

A gyermek neve
STÁTUSZ
A státusz alapján meghatározott célok

Születési hely, idő
Csoportnév, évfolyam
A fejlesztés időszaka
A fejlesztést végzi

A TANULÓ MEGISMERÉSI MÓDSZEREINEK BEMUTATÁSA

TANULÓI PROFIL
A TANULÓ JELLEMZÉSE
Körülmények, család
Testalkat
Viselkedés
Kognitív képességek,
speciális képességek
Személyiség
Társas kapcsolatok
Erősségek, kedvező vonások
Fejlesztési terület
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Fejlesztési terület: szociális képesség
Jellemző

Értékelés

Magatartása
készséges

barátságos,

Önérvényesítési
képessége
életkorának megfelelő

Jellemző

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

Magatartása
elutasító

barátságtalan,

Visszahúzódó, félénk

Mások véleményére odafigyel, ha
meggyőzik, felülvizsgálja nézeteit

6

5

4

3

2

Nem
hagyja
befolyásolni
1 magát, nem tudja elfogadni mások
véleményét

A közösségi életben aktív

6

5

4

3

2

1

2

Nem
illeszkedett
1 közösségbe,
alkalmazkodik

Beilleszkedett
alkalmazkodó

a

közösségbe,

6

5

4

3

Passzív a közösségi életben
be
a
nehezen

Átlag

Fejlesztési terület: viselkedéskultúra
Jellemző

Értékelés

Magatartása udvarias, illemtudó

6

5

4

3

2

1

Magatartása
tiszteletlen

Ismeri és betartja a közösségben
elvárt előírásokat, szabályokat, és
társait is ezek betartására buzdítja

6

5

4

3

2

1

Nem ismeri és nem tartja be az
alapvető előírásokat és szabályokat

Felszerelését rendben tartja

6

5

4

3

2

1

Felszerelését nem tartja rendben

Környezetét óvja, megbecsüli

6

5

4

3

2

1

Környezetét rongálja

Mások eltérő nézetei
toleráns és elfogadó

6

5

4

3

2

1

Intoleráns,
együttműködni

Saját érdekeit megfelelő módon
tudja képviselni

6

5

4

3

2

1

Nem tudja megfelelő módon
képviselni saját érdekeit

Konfliktushelyzetben
mások
nézőpontját is figyelembe veszi

6

5

4

3

2

1

Konfliktushelyzetben
mások
nézőpontját nem veszi figyelembe

iránt

Jellemző
udvariatlan,

nehéz

vele

Átlag
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Fejlesztési terület: érzelmek
Jellemző

Értékelés

Jellemző

Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott 6 5 4 3 2 1
Fegyelmezett, megfontolt
Nyílt, érzelmeit
szabályozza

kimutatja

Érzelmileg
kiegyensúlyozatlan

Fegyelmezetlen, impulzív

6 5 4 3 2 1
és

labilis,

Zárkózott, érzelmeit elrejti vagy
6 5 4 3 2 1 szabályozás
nélkül
szabadon
engedi

Nyugodt, békés

6 5 4 3 2 1

Feszült, nyugtalan

Pozitívan viszonyul a segítséghez

6 5 4 3 2 1

A közösség normáit elfogadja

6 5 4 3 2 1

Elutasítja a közösség normáit

Értékelés

Jellemző

Negatívan
segítséghez

viszonyul

a

Átlag

Kommunikáció
Jellemző

Árnyaltan, gazdag szókinccsel
Szóbeli
6 5 4 3 2 1
fejezi ki magát szóban
szegényes
Könnyedén és gyorsan megérti az
6 5 4 3 2 1
instrukciókat
Vitákban meggyőzően érvel

6 5 4 3 2 1

kifejezésmódja

Nem érti meg a feladatot
Vitahelyzetekben nem képes
kifejezni magát

A
helyzethez
alkalmazkodó
Nem a helyzethez alkalmazkodó
verbális és nonverbális technikákat 6 5 4 3 2 1 technikákat
alkalmaz
a
alkalmaz a kommunikációban
kommunikációban
Átlag

Szaktárgyspecifikus fejlesztési területek

Testi-kinesztetikus terület/tanszak

(néptánc, balett stb.)

Fejlesztendő kompetenciák

ritmusérzék
zenei érzék
mozgásemlékezet
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Alapfokú művészetoktatás

mozgásutánzó képesség
térirány-orientáció
koncentráció, figyelem
kreativitás
Fejlesztési célok, várható eredmények

szociokulturális minőségváltozás elérése, a
személyiség
integrálása,
szabálytudat
kialakítása, a tanulási képességek javítása, a
kommunikáció
fejlesztése,
viselkedési
normák kialakítása, az érzelmi intelligencia
fejlesztése stb.

A fejlesztéshez használt eszközök

mozgásfejlesztő
ritmushangszerek,
berendezések

Alkalmazott
eljárások

módszerek,

pedagógiai

Az értékelés módja

sporteszközök,
hangtechnikai

tánctechnikai
képzés,
mozgásfejlesztő
gyakorlatok
(percepciófejlesztés,
a
koordináció, a kondíció, a keresztcsatornák
fejlesztése: szem-kéz, szem-láb stb.) tanári
bemutató,
improvizáció,
drámajátékok,
szabályjátékok, ügyességi és dramatikus
játékok, mondókák, versek, dalok
egyéni feladatmegvalósítás, megfigyelés
a pedagógus értékelése
a szülő véleménye
a tanuló véleménye

A szülők bevonása

nyílt napok (2 alkalommal)

A mérések tervezett időpontjai
A bemeneti mérés időpontja
A mérési adatok feldolgozása,
fejlesztési terv készítése

egyéni

Fejlesztési időszak
A kimeneti mérés időpontja
Eredményességvizsgálat
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Alapfokú művészetoktatás

Tanulóiképesség-vizsgálat
Bemeneti mérés
A
VIZSGÁLT
KOMPETENCIÁK

FELADATOK, GYAKORLATOK

MEGÁLLAPÍTÁSOK

ritmusérzék
zenei érzék
mozgásemlékezet
mozgásutánzó képesség
térirány-orientáció
koncentráció, figyelem
kreativitás

FEJLESZTÉSI CÉLOK, FELADATOK

Egyéni haladási napló
FEJLESZTÉSI CIKLUS
20……..
Időpont

20….

Fejlesztendő

CÉLOK

terület

(konkrét,
fejlesztendő
területhez
kapcsolódóan)

Tanulói tevékenységek
a (a feladatok címe),
eszközök

Aláírás

1.

Hónap:
2.
3.
4.
5.
6.
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Alapfokú művészetoktatás

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kimeneti mérés
A VIZSGÁLT
KOMPETENCIÁK

FELADATOK, GYAKORLATOK

MEGÁLLAPÍTÁSOK

ritmusérzék
zenei érzék
mozgásemlékezet
mozgásutánzó képesség
térirány-orientáció
koncentráció, figyelem
kreativitás

Önkontrollos hatásvizsgálat
VIZSGÁLT
KOMPETENCIA

BEMENETI
MÉRÉS

VIZSGÁLT
KOMPETENCIA

ritmusérzék

ritmusérzék

zenei érzék

zenei érzék

mozgásemlékezet

mozgásemlékezet

mozgásutánzó
képesség

mozgásutánzó
képesség

térirány-orientáció

térirány-orientáció

KIMENETI
MÉRÉS
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Alapfokú művészetoktatás

koncentráció,
figyelem

koncentráció,
figyelem

kreativitás

kreativitás

Kimeneti mérés
Fejlesztési terület: szociális képesség
Jellemző

Értékelés

Jellemző

Magatartása barátságos,
készséges

6

5

4

3

2

1

Önérvényesítési képessége
életkorának megfelelő

6

5

4

3

2

1

Magatartása barátságtalan,
elutasító
Visszahúzódó, félénk

Mások véleményére odafigyel,
ha meggyőzik, felülvizsgálja
nézeteit

6

5

4

3

2

Nem hagyja befolyásolni
1 magát, nem tudja elfogadni mások
véleményét

A közösségi életben aktív

6

5

4

3

2

1

2

Nem illeszkedett be a
1 közösségbe, nehezen
alkalmazkodik

Beilleszkedett a közösségbe,
alkalmazkodó

6

5

4

3

Passzív a közösségi életben

Átlag

Fejlesztési terület: viselkedéskultúra
Jellemző

Értékelés

Magatartása udvarias,
illemtudó

6

5

Jellemző
4

3

2

1

Magatartása
tiszteletlen

udvariatlan,

Ismeri és betartja a
közösségben elvárt
előírásokat, szabályokat,
és társait is ezek
betartására buzdítja

6

5

4

3

2

1

Nem ismeri és nem tartja be
az alapvető előírásokat és
szabályokat

Felszerelését rendben
tartja

6

5

4

3

2

1

Felszerelését
rendben

Környezetét óvja,
megbecsüli

6

5

4

3

2

1

Környezetét rongálja

Mások eltérő nézetei iránt
toleráns és elfogadó

6

5

4

3

2

1

Intoleráns,
nehéz
együttműködni

nem

tartja

vele

207
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott
negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Saját érdekeit megfelelő
módon tudja képviselni
Konfliktushelyzetben
mások nézőpontját is
figyelembe veszi

6

6

Alapfokú művészetoktatás

5

4

5

3

4

3

2

Nem tudja megfelelő
1 módon képviselni saját
érdekeit

2

Konfliktushelyzetben
1 mások nézőpontját nem
veszi figyelembe

Átlag
Fejlesztési terület: érzelmek
Jellemző

Értékelés

Jellemző

Érzelmileg stabil,
kiegyensúlyozott

6

5

4

3

2

1

Fegyelmezett, megfontolt

6

5

4

3

2

1

Érzelmileg labilis,
kiegyensúlyozatlan
Fegyelmezetlen, impulzív

Nyílt, érzelmeit kimutatja és
szabályozza

6

5

4

3

2

Zárkózott, érzelmeit elrejti
1 vagy szabályozás nélkül szabadon
engedi

Nyugodt, békés

6

5

4

3

2

1

Feszült, nyugtalan

Pozitívan viszonyul a segítséghez

6

5

4

3

2

1

Negatívan viszonyul a
segítséghez

A közösség normáit elfogadja

6

5

4

3

2

1

Elutasítja a közösség normáit

Átlag

Kommunikáció
Jellemző

Értékelés

Árnyaltan, gazdag szókinccsel
fejezi ki magát szóban

6

5

4

3

2

1

Könnyedén és gyorsan megérti
az instrukciókat

6

5

4

3

2

1

Nem érti meg a feladatot

Vitákban meggyőzően érvel

6

5

4

3

2

1

Vitahelyzetekben nem képes
kifejezni magát

2

Nem a helyzethez
1 alkalmazkodó technikákat
alkalmaz a kommunikációban

A helyzethez alkalmazkodó
verbális és nonverbális
technikákat alkalmaz a
kommunikációban

6

5

4

Jellemző

3

Szóbeli kifejezésmódja
szegényes

Átlag
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Alapfokú művészetoktatás

Reflexió
Mérőeszközök, feladatok, gyakorlatok
értékelése
A kimutatható fejlődés területei
A nehézségek, kudarcok okai (ha voltak)
A program eredményessége a táncos
képességfejlesztés területén
A program eredményessége a szociális
képességek, a viselkedéskultúra, az érzelmek
és a kommunikáció területén
ÖNÉRTÉKELÉS
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Alapfokú művészetoktatás

Hátránykompenzációs program
Csoportprofil, ütemterv, foglalkozási terv, reflexió
A csoport neve
Évfolyam
A működés helye
Csoportlétszám
Nemek szerinti megoszlás
A pedagógus neve
A csoport összetétele, a tanulók sajátosságai, speciális szükségletei

A tanulók szociokulturális háttere

A tanulók előzetes tudása, szakmai helyzetfeltárás

A hátránykompenzációs programba beválogatott tanuló vagy tanulók helyzete, státusza,
társas kapcsolatai a csoportban.

A helyzetelemzés alapján milyen területen jelentkezett hiány vagy szükséglet, milyen
támogatásra van szükség?

A hátránykompenzációs program célja
A hátránykompenzációs program formája
(tanítási órán belül és kívül (óraszáma),
egyéni, páros, kiscsoportos fejlesztés)
Tanórán belüli fejlesztés esetén a
differenciálás lehetőségei és területei
A személyiség integrálása érdekében
szükséges fejlesztendő területek
A program várható eredményei, indikátorai
Szülők, szakértők, kollégák bevonása (ha
releváns, akkor miben)
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Alapfokú művészetoktatás

Féléves ütemterv
Óra

Tevékenység,
feladat

1–2.

Kiszámolók,
mondókák,
fogócskák.

Intellektuális és
speciális
képességek
Hallás utáni
szövegtanulás,
memóriafejlesztés.

Ritmizálás és
mozgásfejlesztés.

A tanulási képességek
fejlesztése.

Érdeklődés,
motiváció

Kreativitás

Játékkedv
kialakítása és
fenntartása.

Új szabályok alkotása,
ötletes megoldások
keresése.

Mondókák, versek.
Egyensúlyjátékok.

5–6.

Szövegtanulás,
memóriafejlesztés.

A térérzékelés
fejlesztése,
térkitöltés,
alakzatok, formák
kialakítása a térben.
Utánzásos játékok,
beszédtechnika.

A viszonyítási
képesség fejlesztése,
térlátás, arányérzék.

Szerepjátékok.

A figyelem és a
koncentráció
fejlesztése: szöveg,
ritmus, dallam,
szabálykövetés,
sorrendiség, térforma.

Szerepvállalás,
státusz helyzetek.

Önértékelés,
énkép
Önismereti játék:
nevek.
Pozitív értékelés.

Játéköröm,
mozgásöröm.

Beszédtechnika.
3–4.

Attitűd
Viselkedés, szociális
érzékenység
A szabály
megértése, követése,
betartása,
felismerése.

Játékkedv
kialakítása és
fenntartása.
Verseny, kiesős
játékok.

A gyorsaság, az akcióreakció fejlesztése.

Hangulatok, érzelmi
állapotok kifejezése
mozgással, testtartással,
mimikával.

Az érzelmi állapotok Önismereti játék:
különbözősége.
testvérek.

A fantázia fejlesztése.

A szabálymegértés,
a szabálytudat
erősítése.

A megjelenítés
képességének
fejlesztése, humorérzék.

Figyelemmegosztás.
Szerepbe kerülés,
játékirányítás,
önkéntesség.

Szerepformálás,
új megoldások,
játéklehetőségek,
szereplehetőségek
keresése.

Tréfás helyzetek, az
alkotás öröme.

Választási, döntési
helyzetek.

Pozitív értékelés.

Mit mutat a
tükör?

Választás és
választhatóság
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Alapfokú művészetoktatás

Aha-élmény szerzése.
7–8.

Talányos feladatok,
találós kérdések
Társismereti,
önismereti játékok,
drámajátékok,

A gondolkodás, a
logikai készségek
fejlesztése.
A beszédkészség
fejlesztése.

A megfejtés
izgalma.

Sokszínűség,
helyzetfelismerés.

A társakról alkotott
kép változása.

Kommunikációs és
ügyességi feladatok

A képzelet fejlesztése.

A nemi szerepek
szerinti
viselkedésformák.

váltakozása.

beszédtechnika.

Mi lennék ha…?
Ki ő?

Ön- és társértékelés.

Tulajdonságok
alapján történő
azonosítás.
9–10.

Hang a térben típusú
játékok, játék a
hangunkkal,
szinkronizálás.
Ritmuskavalkád
hangkeltő
eszközökkel,
ritmushangszerekkel.

11–12.

A juhait kereső
pásztor meséjének
némajátékos
feldolgozása.
A mese
megismerése, a

A megfigyelési
képességek, a
ritmuskészség, a
képzelet, az érzelemi
kifejezőképesség
fejlesztése.

Hangkeltő eszközök
készítése.

Ismeretszerzés,
lényegkiemelés, sűrítés,
a verbális
kommunikáció
fejlesztése.

Színes
anyagdarabok

Zenekar alapítása.
Dobogón táncolás.

A hanghatásokra
képzeletbeli világ
születik.

Együttműködés,
egymásra figyelés,
akusztikai figyelem,

Ritmus- és
dallamalkotás.

ritmusérzék,

Életúttérkép.

alkalmazkodás.

Táncos improvizáció.

használata,
zenei aláfestés
ritmushangszerekkel.

Lényegkiemelés, a
szereplők
megjelenítése,
absztrakt gondolkodás.

Szomorúság,
vidámság – érzelmi
váltások, az
érzelmek kifejezése,

Érzelmi térkép.

játékbátorság.
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Alapfokú művészetoktatás

szereplők
azonosítása,
a történet
elmesélése,
kommunikáció.
13–14.

Hol él a juhász?

Ismeretszerzés.

Dalok, versek
megismerése.

Szókincsbővítés.

Eszközök, bot, üveg, Sűrítés. Egy nap
fokos használata.
történéseinek diaképes
bemutatása.

Hol és hogyan él?

Szerepek, feladatok
felosztása: mesélő,
táncosok, juhász,
birkanyáj, a tárgyak
és a környezet
ábrázolása (pl. kút).

24 óra.

kezdeményezés,
együttműködés,
egymásra figyelés,
az alkotás öröme.

Milyen eszközöket
használ?
15–16.

Felelősségvállalás,

Lényeglátás,
elvonatkoztatás,
szókincsbővítés, a
verbális és a
nonverbális
kommunikáció

Diákzsűri értékeli

Problémafelismerés,

Együttműködés,

a mesemondást,

helyzetfelismerés,
improvizáció.

elfogadás, elismerés,

Megjelenítés, képzelet.

Együttműködés,
egymásra figyelés.

a táncversenyt és

Önértékelés, a
társak értékelése,
feszültségkezelés.

csapatszellem.

az állatutánzást.

fejlesztése.
17–18.

Szerepek
gyakorlása,
beszéd- és
mozgásgyakorlat.

Memória- és
beszédfejlesztés, a
képzelet, a beleélő
képesség fejlesztése.

A szövegtudás
támogatása
cselekvéssel,
szerepbe kerülés.

Önértékelés, a
társak értékelése,
feszültségkezelés.
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19–20.

Színhely: hol
játszódik a mese?

Ismeretszerzés a
természeti környezetről.

Festés, rajzolás.

Az esztétikai érzék és a
kézügyesség

Alapfokú művészetoktatás

Közös rajzolás
négyfős
csoportokban.

Képi megfogalmazás,
képzelet, fantázia.

Közös rajz készítése.

Önarckép.

Díszletkészítés,
rajzolás és festés
vászonra.

Fantázia, kreativitás,

A közös alkotás
öröme.

Pozitív értékelés.

Ismeretszerzés, fogalmi
gondolkodás, a
szimbólumok
megértése,
együttműködés,
alkalmazkodás,
térérzékelés.

A báránykák
ruháinak elkészítése

Szerepbe lépés.

Együtt mozgás,
egységesség
(mozgásharmonizáci
ó).

Konfliktuskezelés
.

Együttműködési
képesség, memória,
figyelemmegosztás,
előadói képességek,
beszédfejlesztés,
mozgáskoordináció,

Alkotás,
megjelenítés, a
szereplés élménye.

Figyelem,
koncentráció,
játékkedv,

Együttműködés,
egymásra figyelés,
alkalmazkodás,
elismerés,
segítségnyújtás.

Pozitív értékelés,
értékelési kultúra:
társértékelés.

fejlesztése.
21–22.

Díszletkészítés.
Szöveggyakorlás.
Beszédtechnika.
Beszélgetés a
színházról.

23–24.

Jelmezkészítés.
Közmondások,
versek, dalok a
birkákról.

25–26.

A mese eljátszása.
Szöveg, mozgás,
térhasználat.

A színházi fogalmak
megismerése.
Beszédfejlesztés.
Az esztétikai érzék
fejlesztése,
alkalmazkodás,
meggyőző képesség.

(a szülők
bevonásával).

közös öröm.
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térhasználat.
27–28.

29–30.

Gyakorlás.

Meghívókészítés.
Egyéni meghívó
tervezése, készítése,
mi kerül a
meghívóra?

Együttműködési
képesség, memória,
figyelemmegosztás,
előadói képességek,
beszédfejlesztés,
mozgáskoordináció,
térhasználat.

Alkotás,
megjelenítés, a
szereplés élménye.

Ismeretszerzés, az
esztétikai érzék és a
kézügyesség fejlesztése,

Fotózás, nyomtatás.

Együttműködés,
egymásra figyelés,
alkalmazkodás,
elismerés,
segítségnyújtás.

Pozitív értékelés,
értékelési kultúra:
társértékelés.

A szülők meghívása.

Közös tervezés,
közösségi élmény.

Az én meghívóm!

Figyelem,
koncentráció,
játékkedv,
közös öröm.

titoktartás, közösségi
érzés.

A mese bemutatása
a szülőknek.

Előadói képességek,
memória- és
térhasználat,
önkifejezés,
megjelenítési
képességek.

Nyilvános bemutató
előadás.

Szerepformálás,
szerepbe lépés.

Siker, öröm, jókedv,

Pozitív értékelés.

összetartozás.

A szülők
elismerése,
jutalmazás.

Mit eszik a juhász?

Alapanyagok
megismerése,

Szabadtéri főzés,
élmény.

Problémamegoldás.

Lazítás, kötetlen
jókedv,

Slambuckészítés,
közös főzés
bográcsban,

higiénia.

összetartozás,
együttlét.

szalonnasütés a
szülőkkel.
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Foglalkozásterv-minta
Hátránykompenzációs program

A foglalkozás típusa

Hátránykompenzációs program
foglalkozásterve

A csoport neve

Xy

A csoport létszáma

10 fő

A foglalkozás időtartama

1 x 45 perc

A foglalkozás célja

A nyelvi hátrányok csökkentése, a
szocializáció és a tanulási képességek
támogatása, a beszédkészség javítása, minél
több érzékszerv bekapcsolása a tanulási
folyamatba, egészséges énkép és testkép
kialakítása

A foglalkozás témaköre

Mondókák, kiolvasók, beszédgyakorlatok

A foglalkozási tervet készítette

Xy

Idő

Cél

Feladat, tevékenység

1–5.

Ráhangolódás,
bemelegítés,

Szoros körben állnak a
gyermekek, kezüket ökölbe
szorítják. A kiválasztott
tanuló mindenkinek
megérinti az ökölbe
szorított kezét, miközben az
ismert mondókát mondják.

játék

Eszköz

Megjegyzés

Tanult mondóka, amit
kiszámolóként
használunk.
Ismert fogójáték.

Ön dön desz – a
kiszámolóval kiválasztja a
fogót. Azonnal indulhat a
kutyafogó. A fogó
négykézláb haladhat.
5–10.

Ritmusérzék és
motorikus
képességek,
mozgáskoordiná
ció, a
viszonyítási

Az Ön dön desz kezdetű
mondóka szövege
egyenletes negyedes
tapskísérettel, csoportosan.

Ugrókötél

A feladatra várakozó
gyermekek is
folyamatosan mondják
a mondókát és
tapsolnak is hozzá.
Közepes tempót
tartunk. A feladat
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képességek
fejlesztése,

aaasaaas Ez ritmusképlet
volt, ha nem tudja a
a páros súlyvétel program, akkor töröljük
gyakorlása
aaaaaaas

teljesítőjét a tanulók
megtapsolják.

Az ugrókötél elhelyezése a
talajon (térkijelölés).
A feladat tanári bemutatása.
A feladatra jelentkező
tanuló páros lábon,
terpeszugrással halad az
ugrókötél mentén.
Főszabály, hogy a szünetek
alatt nem haladhatunk
tovább! Aki nagyon ügyes,
a szöveg végére éppen
végighalad a kötél hossza
szerinti útvonalon.
Társas
együttműködés,

Ugyanez a gyakorlat
párban, kézfogással.

kézfogás

10–
12.

Körtartás,
karizomerősítés,
együttműködés,
a sasszé
gyakorlása

Körben állunk kézfogással.
Ugyanezt a mondókát
mondjuk, miközben balra
haladva sasszézunk úgy,
hogy a kört megtartjuk.

Ugrókötél

Az egyik tanuló háttal
halad, így nehezebb,
de izgalmasabb is a
feladat. Helycserével
is megvalósítjuk a
gyakorlatot.
Megbeszéljük, mi
változott, amikor
helyet cseréltek, kinek
mire kell figyelni,
mire kell ügyelni.
Először folyamatos
haladással, majd
folyamatos haladással
és irányváltással
valósítjuk meg a
gyakorlatot.
Nehezíthetjük azzal,
hogy minden
szünetnél irányt
váltunk.
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12–
18.

A száj, a nyelv
és az arcizmok
bemelegítése

Bemelegítő gyakorlatok a
tükör előtt:

Alapfokú művészetoktatás

Tükör

A jó hangulat mellett
ügyelni kell a feladat
megvalósítására.

Tükör

Ha nincs nagyon
hideg, célszerű
kinyitni az ablakot.
Ügyelni kell arra,
hogy a váll nem
emelkedhet.

ajakbemelegítés, a nyelv és
az arcizmok bemelegítése.

Légző- és
A belégzés és a kilégzés
beszédgyakorlat. számolásra sz hanggal.
Mondjuk egy levegővel:
hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, péntek, szombat,
vasárnap, jó dolgunk lesz,
mint erdőn a madárnak.

Artikulációs és
beszédgyakorlat
ok

Magánhangzók gyakorlása,
pl.:

A hasi rekeszlégzés
gyakoroltatására és a
légzéskapacitás
növelésére alkalmas.
Tükör

á-a-é,
i-i-ű,

Érezzük jól magunkat!

a-á-e-é-i-ő-ű.

Figyeljük meg
magunkat a tükörben.

A hangok kiejtése egymás
után, majd egymáshoz
kapcsolva.

Vágjunk grimaszokat!
Utána kezdjünk hozzá
a gyakorlat
megvalósításához. A
hasi rekeszlégzés
gyakoroltatására is
alkalmas.

Fejtsük meg a ritmusát is!
Figyeljük meg az
arcizmaink mozgását!

18–
25.

Mondóka
megtanulása
hallás után,
soronként

A szöveg bemutatása, majd
soronkénti megismétlése
többször.

Intellektuális
képességek
fejlesztése

A hatsoros szöveg ismétlése
többször, amíg
magabiztosan nem megy.

Kisvárdában volt egy bolt…

A mondókát úgy mondjuk,
hogy egyenletes negyedes
mérőt tapsolunk hozzá, úgy
mondjuk, hogy a szöveg

A tanár irányításával
közösen, majd
egyesével, hajtjuk
végre a gyakorlatot.

Piros
filctoll

Aki egyedül el tudja
mondani a mondókát,
felkerül a neve mellé a
fali tablóra egy piros
kiscsizma rajza
(a fali tablón szerepel
egy mosolygós
fénykép minden
tanulóról, utána pedig
hely a kiscsizmák
rajzolásához).
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ritmusát tapsoljuk, a testünk
különböző pontján doboljuk
a mérőt, vagy a ritmust.
25–
30.

Figyelem,
koncentráció,
az emlékezet
fejlesztése,
tempótartás,
mérőhöz
igazodás

Körben állva stafétajáték
formájában mondjuk a
szöveget úgy, hogy
mindenki a negyedes
lüktetés szerinti egy szót
vagy szótagot mondja csak.
Aki eltéveszti a ritmust
vagy a szöveget, zálogot ad.

Sámándob

Ügyelni kell a
tempótartásra.
Vicces lehet a szótag
folytatása.
A zálog kiváltására az
óra végén kerül sor.
Tanuló is használhatja
a dobot.
Több érzékszerv
működését fejlesztő,
komplex gyakorlat.

Ritmusképlet
hozzáadása

Úgy mondjuk a szöveget,
hogy közben a következő
ritmust tapsoljuk: aada. (tátá-titi-tá)

Ritmushang
szerek

Egyre bővítjük a
hangszerek számát,
egy kis zenekart
hozunk létre.

Ismétléskor egy-egy tanuló
ritmushangszerrel kíséri a
szöveget.
Ének
hozzáadása

A szöveget egy, a tanár által Ritmushang
megadott kezdőhangon
szerek
recitáljuk (szó), az utolsó
sort lefelé haladó dallammal
zárjuk (sz, f, m, r, d, d, d).

Közös zenélés és
éneklés.
Több érzékszerv
működését fejlesztő,
komplex gyakorlat.
A szöveg recitálása
segíti a ritmusérzék
fejlesztését.

30–
35.

Mozgás
hozzáadása

Mindenki a szöveget
mondja, miközben a ritmust
helyben futással valósítjuk
meg.

Több érzékszerv
működését fejlesztő,
komplex gyakorlat.
Ha nagyon ügyes az
osztály, haladhatunk is
a futással különböző
irányokba,
fordulhatunk magunk
körül, irányt
válthatunk.
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35–40

Differenciálás

Alapfokú művészetoktatás

Két csoportot alakítunk, az
egyik csoport a zenekar, a
másik a tánckar.

Ritmushang
szerek

Ki miben volt nagyon
ügyes?
40–
45.

Levezető játék

Körkérdés

Mit érdemel az a bűnös? –
zálogosdi.

Hogy érezted magad az
órán?

A tanult ritmusképlet
szerint szabadon
mozognak a térben a
gyermekek.
A társak értékelése.

Zálogok
Terítő

A feladatot a
gyermekek határozzák
meg. Pontosan le kell
írniuk, meg kell
magyarázniuk, miből
áll a cselekvés, amit a
zálogért cserébe tenni
kell.
Tanári megfigyelés
személyre szabottan,
figyelve a
metakommunikációra
is.

Reflexiósablon
Szempontok

Értékelés

A játékok, gyakorlatok milyen módon
segítették a nyelvi hátrányok csökkentését?
Milyen minőségváltozást sikerült elérni az
ismeret, a képesség és az attitűd tekintetében?
A feladatok hogyan hatottak a tanulók
motivációjára?
Hogyan segítette az óra az önismeret
fejlesztését?
Okozott-e nehézséget valamelyik gyakorlat
megvalósítása?
Történt-e
váratlan
vagy
szokatlan
megvalósítás, abból mire következtethetünk?
Mire kell figyelni a következő alkalommal?
Milyen szempontokra kell figyelni a jövőben
az egyéni igények és szükségletek kielégítése
érdekében?
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Tehetséggondozó program mintája

A tehetséggondozó program előkészítése
A TEHETSÉGPORGRAM KIDOLGOZÁSA
Helyzetelemzés, a
tehetséggondozás elvi
alapjai, modellválasztás

Problémafelvetés: kevés figyelem irányul a táncos alkotó
tehetségek, koreográfus tehetségígértek azonosítására és
gondozására. Olyan tehetségkereső programot szeretnénk
megvalósítani, amely országos hatókörű, és lehetőséget teremt a
tehetségfejlesztésre és a „tehetségígértek” bemutatkozására is. A
program megvalósításához a Mönks–Renzulli-féle tehetségmodellt
vettük alapul, amely a motorikus és a művészeti képességeket a
kivételes képességek kategóriájába sorolja. Az intellektuális és a
kivételes képességek mellett a motivációt, továbbá a kreativitást
vizsgáltuk, valamint figyelembe vettük a pedagógusok, a család és
a kortársak véleményét is.

KULCSEMBEREK BEVONÁSA
A tehetségpont
szakemberei

A program kidolgozói, szervezői a tehetségpont szakemberei:
tehetségfejlesztési szakértő, pszichológus, tehetséggondozó
koordinátor.

Együttműködő partner

Az országos szintű lefedettség érdekében olyan partnert kerestünk,
aki képes segítséget nyújtani további megvalósító partnerek
bevonására az ország különböző pontjairól. Feladataink voltak:
kapcsolatfelvétel, egyeztetés, meggyőzés, együttműködési
megállapodás megkötése, további megvalósító partnerek bevonása.
A Magyar Táncművészeti Főiskola rektora és Pedagógia Tanszék
vezetője is támogatta kezdeményezésünket, és együttműködésükkel
folytattuk a program előkészítését.

Megvalósító partnerek

A Magyar Táncművészei Főiskola partnerintézményei közül 7
iskola, amelyekben magasabb évfolyamok működtek az adott évben
a táncművészeti ágon.
A tájékoztató napon ismertettük az iskolák képviselőivel a
programtervet,
majd
megkötöttük
az
együttműködési
megállapodásokat.

Mentorok

A partnerintézményekben tanító táncpedagógusokat felkértük arra,
hogy segítsék a beválogatott fiatalok felkészülését.
Országosan ismert koreográfusokat kértünk fel a tehetségfejlesztés
megvalósítására és a résztvevők teljesítményének értékelésére.
Táncpedagógus mentorok: 11 fő.
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Koreográfus mentorok: 6 fő (1 fő néptáncos és koreográfus, 1 fő
néptánc koreográfus, 1 fő modern táncos és koreográfus, 1 fő társas
táncos és koreográfus, 1 fő balettmester, 1 fő színházi koreográfus).
Tehetségterület

Testi-kinesztikus tehetségterület (koreográfus tehetségek).
Műfaj: néptánc, társastánc, modern kortárstánc, balett.

Tehetségdefiníció

Koreográfus tehetségígéret az a tanuló, aki a választott Mönks–
Renzulli-tehetségmodell szerint átlag feletti képességekkel
rendelkezik.
A
tehetségígéret
az,
aki
megfelel
a
tehetségkoncepciónak.

A tehetséggondozó
program elnevezése

KOREOGRÁFUS PALÁNTAKÉPZŐ PROJEKT

Az igények felmérése

Tájékoztató nap keretében ismertettük a program elemeit a
megvalósításban közreműködő, leendő partnereinkkel. A
beszélgetés során elhangzott észrevételeket, javaslatokat beépítettük
a programba. A résztvevők nyilatkoztak a részvételi szándékukról,
amely tartalmazta a felelősségvállalásukat is. Majd az
intézményvezetőkkel
megkötöttük
az
együttműködési
megállapodásokat. A program a hálózati együttműködésen, a
kölcsönösségen, a közös érdekek és célok megtalálásán, egymás
segítésén, a felelősségvállaláson és az anyagi terhek megosztásán
alapult.

Tehetségkoncepció

A programot kidolgozó szakemberek a választott tehetségmodellt
alapul véve elkészítették a koreográfus tehetségígéretek felfedezését
segítő tehetségkoncepciót.
Átlag feletti, kivételes képességek: térpercepció, térszervezés,
viszonyítás, térteremtés, variációs képesség, az aspektusváltás
képessége, absztrakt gondolkodás, vizualitás, kinesztetikus
érzékelés, zenei érzék, tánctechnikai elemek és a táncos formanyelv
ismerete,
lényegfelismerés,
összefüggések
felismerése,
véleményformálás, önálló gondolat megfogalmazása, szimbolikus
gondolkodás, önkifejezés, verbális és nonverbális kommunikáció.
Kreativitás: alkotó képesség, kimagasló improvizációs készség,
újszerű megközelítés, többféle megoldás keresése, gazdag variációs
formák alkalmazása, eredeti megoldások, rugalmasság,
problémaérzékenység.
Motiváció:
alkotókedv,
kezdeményezőkészség,
kitartás,
kíváncsiság, tudásvágy, önálló tanulásra való hajlam, érzelmi
intenzitás, flow-élmény.
Személyiségtulajdonságok: jó szervező, rendező, másokat motiváló,
holisztikus szemléletű, humoros, vidám, sok energiával rendelkezik,
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megfelelni vágyás és maximalizmus jellemzi, erősen kötődik a
tánchoz, a táncos tevékenységekhez, vezető alkat.
A tehetségkoncepcióban szereplő szempontok közül a szakemberek
kiemelten fontosnak tartották a vezetői képességeket, ezért a
pszichológus javaslatára a diagnosztika kiegészült a Renzulli–
Hartman-féle kérdőívvel is, amelyben a pedagógusok véleményét
kértük a tehetségígéret vezetői képességeiről.
A tehetséggondozó
program célja

Tehetségazonosítás és beválogatás a tehetséggondozó programba.

A tehetséggondozó
program típusa

30 órás kereső- és tehetségfejlesztő program.

A KÖVETELMÉNYEK, STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA
A tehetségprogramba
kerülés feltételeinek
meghatározása, a
válogatási modell
kialakítása

A tehetséggondozó munkacsoport úgy határozott, hogy a több
vizsgálatból álló tehetségazonosító mérésben minden jelölt részt
vesz. Az összesítő modell alapján az eredményeket összesítettük,
majd az így kialakult képlet, a tehetségindex alapján végeztük a
beválogatást. Az index a tehetségküszöb elérését (1) vagy el nem
érését (0) mutatja.
A tehetségindex: 1–1–1. (képesség, kreativitás, motiváció).
A programba kerülés feltételét úgy határoztuk meg, hogy a
tehetségindex minimum két 1-est tartalmazzon, azaz nem szükséges
100%-ban megfelelni a tehetségkoncepciónak.

A programkritériumok
meghatározása

A résztvevők számát 25–30 főben, az életkort 16–22 év között
határoztuk meg.
A résztvevőknek vállalniuk kellett 5 alkalommal a Budapestre
utazást előre meghatározott időpontokban.
A pszichológiai méréshez szükséges a szülők hozzájárulása.
A résztvevőknek vállalniuk kellett, hogy a fejlesztő programot
követően saját koreográfiával mutatkoznak be a mentorokból álló
zsűri előtt.
Törekedniük kellett arra, hogy lehetőség szerint minél több táncos
műfaj jelenléte és részvétele megvalósuljon.

A tárgyi feltételek
biztosítása

Táncterem: a Magyar Táncművészeti Főiskola biztosította.
A mentorok díja: pályázati forrásból a tehetségpont biztosította.
A pszichológiai mérés díja: pályázati forrásból a tehetségpont
biztosította.
Utazási költségek: a szülők vagy a partnerintézmény vállalta.
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A partnerintézmények vállalták a koreográfia bemutatásában részt
vevő tanulók szállítását.
A TÉT – Regionális Művészeti Tehetségsegítő Tanács
tárgyjutalmakat ajánlott fel a díjazott tehetségígéretek számára.
Géniusz Program: a színpadi bemutató bérleti díját biztosította.
Stratégia

A tehetségazonosítás meghirdetése a partnerintézményekben.
A vizsgálati személyek regisztrációja (a pedagógusok ad hoc
jelölése alapján, maximum 60-70 fő).
A vizsgálati személyek meghívása, a hozzájáruló nyilatkozatok
leadása, a vizsgálatok elvégzése: pszichológiai mérés, a pedagógus,
a szülők, a társak véleménye, valamint önértékelés.
Az eredmények vizsgálata, döntés a beválogatásról, az érintettek
értesítése.
Nyilatkozat a programkritériumok vállalásáról.
30 órás tehetségfejlesztő program megvalósítása.
Saját koreográfia színpadi bemutatása a Géniusz Tehetségnapon.
Új partner bevonása a színpadi bemutató megvalósítása érdekében:
Hagyományok Háza.
A program sikerességének értékelése, hatásvizsgálat elvégzése.
Az eredmények publikálása.

Az értékelési eljárások
kidolgozása

Önkontrollos hatásvizsgálattal mértük a program eredményességét.
Összevetettük a tehetségazonosítás eredményeit és a kimeneti
eredményeket, azaz a koreográfus palánták által nyújtott
teljesítményeket.
Vizsgáltuk a mentorok, a részt vevő fiatalok, az együttműködő
partnereink véleményét, elégedettségét.
Értékelési eszközök és eljárások.
A
koreográfus
palánták
teljesítményének
Oklevelek, különdíjak, tárgyjutalmak.

értékelése.

Arany, ezüst és bronz minősítésű Koreográfus Palánta Díj.
Különdíj (kategória szerint: néptánc, társastánc, modern kortárstánc,
modern balett).

A program eredményességének értékelése
Mentorok: interjú.
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Partnerek: elégedettségi kérdőív.
Koreográfus palánták: írásbeli értékelés a fejlesztő programról
(szinopszis készítése a koreográfiáról).
A nézők, a szülők véleménye: szóbeli, ad hoc visszajelzések.

A tehetséggondozó program megvalósítása
A TEHETSÉGAZONOSÍTÁS ÉS A BEVÁLOGATÁS FOLYAMATA
Ad hoc azonosítás

A partnerintézmények mentorai megvizsgálták, van-e olyan tanuló
az iskolájukban, aki véleményük szerint megfelelt a
tehetségkoncepciónak.

Korábbi teljesítmények

Megvizsgálták, hogy kik azok a tanulók, akik kimagasló
eredményeket értek el a tánc terén.

Motivációs levél,
önjellemzés

Ebben a programban nem alkalmaztuk.

Regisztráció, meghívás

A pedagógusok által regisztrált létszám ellenőrzése, a
létszámkeretnek megfelelő számú résztvevő meghívása, értesítése a
tehetségazonosítás helyszínéről, időpontjáról, feltételeiről, (szülői
hozzájárulás), a tehetséggondozó program céljairól és
kritériumairól.

A pedagógusok, a
szülők véleménye,
önértékelés

A partnerintézmények mentorai előzetesen eljuttatják a kérdőíveket
az érintettekhez. A pszichológiai mérés megvalósításakor le kell
adni a kitöltött kérdőíveket.

A pszichológus mérése

A partnerintézmények mentorai segítenek a mérés előkészítésében,
a szervezési feladatok megvalósításában.
A projektvezető lehetőség szerint ismerteti a tehetségazonosítás
célját és a tehetséggondozó programot.
A mérést pszichológus végzi a szülői hozzájárulás ellenőrzését
követően.
Az alkalmazott tehetségdiagnosztika módszerei:
A pszichológus az alkalmazott tehetségmodellnek megfelelő mérési
eszközöket választ, amelyeket kiegészíthet a program speciális
célkitűzési szerinti egyéb vizsgálatokkal.

Az eredmények
elemzése, beválogatás

A válogatási modell szerint döntés a beválogatásról. Kétlépcsős,
hierarchikus beválogatási modellt alkalmaztuk, amelynek első
részében a tehetségkoncepciónak történő megfelelést, majd a
programkritériumok szerinti megfelelést vizsgáltuk.

225
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott
negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alapfokú művészetoktatás

Értesítés a beválogatásról, nyilatkozat a programkritériumok
vállalásáról.

A tehetséggondozó program tartalmi elemei
Helyzetelemzés

A tehetségdiagnosztikában 60 fő vett részt.
Az abszolút tehetségküszöb: 111-es tehetségindex érték, amelyet a 60
főből mindössze 12-en értek el. A jelöltek 20%-a, azaz 12 fő felelt meg
a tehetségkoncepciónak.
A továbbiakban megvizsgáltuk, hogy kik érték el legalább két területen
a tehetségküszöböt. Így 18 főre növeltük a létszámot. A táncos műfajok
arányos részvételének támogatása érdekében további 7 fővel növeltük a
létszámot.
Összesen tehát
25
főt
válogattunk
a
programba,
tehetségdiagnosztikában részt vevők több mint 40%-át.

a

A nemek aránya: 11 fiú, 14 lány, az átlagéletkor 17,29 év.
A programkritériumok miatt 2 lány kimaradt a programból. A
megüresedett helyre felvettünk egy olyan fiatalt, aki egyetlen területen
sem érte el a tehetségküszöböt, ennek ellenére a mentora kiemelten
javasolta a meghívását. Így a végleges létszám 24 fő lett.
A tanszakok, táncos műfajok képviselete a következőképpen alakult:


néptánc: 11 fő



társastánc: 6 fő



modern tánc: 3 fő



balett: 4 fő

A beválogatott tanulók száma településenként:


Nyíregyháza:

7 fő



Sárospatak:

6 fő



Szeged-Tápé:

5 fő



Székesfehérvár:

2 fő



Sátoraljaújhely:

1 fő



Miskolc:

1 fő



Pápa:

2 fő

A tehetséggondozó programot 5 alkalommal valósítottuk meg
Budapesten, alkalmanként 6 órás foglalkozás keretében. Minden
képzésen műfajtól függetlenül vettek részt a fiatalok, egy alkalommal

226
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott
negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alapfokú művészetoktatás

terveztünk csoportbontást, de helycserével, tehát minden képzővel
találkoztak a résztvevők.
A tehetséggondozó
program időkerete

30 órás program (5 x 6 óra) és egy tehetségnap

A tehetséggondozó
program általános
céljai

A koreográfus tehetségígéretek felfedezése, személyiségfejlesztés.
Az általános műveltség fejlesztése.
A speciális alkotói képességek fejlesztése.
A kritikai gondolkodás fejlesztése.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
A kommunikáció fejlesztése.

A tehetséggondozó
program konkrét
céljai

A koreografálás művészetének gyakorlati szempontú megismerése.
A koreográfia alkotási folyamatainak elemzése, megértése,
összefüggéseinek feltárása.
A színpadi törvényszerűségek megismerése és alkalmazása a
gyakorlatban.
A saját alkotás elkészítése és benevezése a tehetségnapra.

A program
pedagógiai és
pszichológiai
alapelvei

A gyermekek képességeinek megállapítása egy folyamat, amely akár
évekig is eltarthat. A gyermek képességeiről kialakítandó megbízható
ítélethez több különböző forrás felhasználásával kell információt
gyűjteni. Komplex személyiségfejlesztésre törekszünk, az erős oldal
fejlesztése mellett a gyenge oldal fejlesztésére is nagy hangsúlyt
fektetünk. Célunk a személyiség integrálásának elősegítése. Figyelembe
vesszük az igényeket és szükségleteket. Igyekszünk olyan helyzeteket
teremteni, amely során új tehetségterületek felfedezésére nyílik
lehetőség.

Fejlesztési
lehetőségek a
programban

Az alapkészségek fejlesztése
 megfigyelési, ismeretbefogadási képességek,
 verbális és nonverbális kommunikáció,
 újraalkotási képesség, kreativitás,
 ötletfeldolgozási képesség,
 ritmikai, plasztikai, dinamikai képességek,
 absztrakt gondolkodás,
 alkotói képességek.
A tudásalap szélesítése


koreografálás módszerei,



a színpadi tér,
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díszlet, jelmez, fény,



a forma és a tartalom, a formanyelv kiválasztása,



zeneválasztás.

Az iskolán kívüli tapasztalatszerzés irányítása

új csapatban, új környezetben, új szituációban új
táncműfajok megismerése, a koreográfiai ismeretek bővítése.
A magasabb szintű gondolkodási képességek fejlesztése


fogalomalkotási képesség,



divergens gondolkodás,


szimbólumok, archetípusok, érzések, gondolatok,
történetek közvetítése a mozgás és a tánc eszközeivel,


össze nem tartozó elemek összekapcsolása,



sajátos megközelítések, új ötletek kidolgozása.

A társas-affektív képességek fejlesztése

A
tehetségfejlesztés
módszerei,
eszközrendszere



intrinzik motiváció kialakítása,



belső katalizátorok, belső késztetés,



a feladat iránti elkötelezettség, kötődés,



versenyszellem, kitartás,



énkép, önértékelés,



társas együttműködés,



meggyőzés, érvelés, vita,



érzelmi intenzitás.

A programunkban a gazdagítás, dúsítás módszerét alkalmaztuk.
Ezen belül pedig a feldolgozási képességek gazdagítása, a kreatív és a
kritikus gondolkodás fejlesztése állt a középpontban.
Mélységében történő gazdagítás is megvalósult azzal, hogy a tanulók
tudásának és képességeinek alkalmazására, a program során tanultak
gyakorlati felhasználására is lehetőséget teremtettünk a tehetségígéretek
számára. A programhoz kapcsolódóan a résztvevők vállalt feladata volt
egy saját alkotás létrehozása és nyilvános bemutatása.

A
gazdagító Problémamegoldó
technikák,
szóbeli
kérdezési
programban
brainstorming, „Buzz-csoport”, differenciálás.
alkalmazott
technikák

technikák,
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Értékelési
eljárások, eszközök

A feldolgozási képességek fejlődéséről a Fiatal Alkotó Tehetségek
Bemutató Színpada elnevezésű Géniusz Tehetségnapon adtak számot a
résztvevők. A mentorok minősítéseket és különdíjakat adományoztak a
legtehetségesebbeknek. Értékelési eszköz volt a részt vevő tanulók
írásos elégedettségi kérdőíve, a mentorokkal készített interjú, a
partnerintézmények mentorainak szóbeli visszajelzései, a szülők,
barátok, pedagógusok azonnali helyszíni visszacsatolásai.

Az
eredmények
összevetése,
a
hatásvizsgálat
eredményei

A 24 résztvevő közül 23 elvégezte a 30 órás programot, és elkészítette a
saját koreográfiáját, továbbá benyújtotta a koreográfia szinopszisát.
A tehetségazonosításhoz az eredményeket összevetettük a zsűri, azaz a
mentorok szakmai véleményével.
A bemeneti és a kimenetei eredményeket összevetettük, megvizsgáltuk,
hogy az abszolút tehetségküszöböt elért tanulók közül kerültek-e ki a
verseny díjazottjai. A zsűri arany, ezüst és bronz minősítésű
„koreográfus palánta” oklevelet adományozott műfajtól függetlenül a
legsikerültebb koreográfiák alkotóinak. Művészeti területenként pedig a
legjobb alkotások különdíjban részesültek.
A díjazottak közül mindössze két fő felelt meg a tehetségkoncepciónak:
az arany minősítésű koreográfus palánta és az egyik különdíjas alkotó.
Ha a beválogatás szigorúan csak a Renzulli-modell alapján történik,
négy díjazott tehetségígéret nem vehetett volna részt a programban.
Az ezüst minősítésű fiatal alkotó a mérések alapján nem került a
beválogatottak közé, egyedül a pedagógustól kapott vélemények
esetében érte el a tehetségküszöböt. Ráadásul a „véletlennek” (az egyik
fiatal az első foglalkozás után kimaradt) és kizárólag a pedagógus
aktivitásának köszönhetően került be mégis a programba. Újabb erős érv
a pedagógus véleményét meghatározónak tartók oldalán és újabb példa
a sorsfaktorra. A résztvevők 26%-át díjazta a zsűri. Ez az eredmény
összhangban van azzal az általában elfogadott tehetségmutatóval,
miszerint a beválogatott tanulók kb. 25%-a tehetségígéret. További
kutatást igényel a nyomon követés, hogy hogyan tudják a
tehetségígéretek beváltani a hozzájuk fűzött reményeket, hogyan sikerül
kiteljesíteni a tehetségüket. Az elégedettségi mérések a mentorok, a
partnerintézmények és a beválogatott fiatalok részéről maximálisan
pozitív volt, a program folytatását kérték.
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Tehetséggondozó foglalkozás sablonja

Csoportprofil, féléves ütemterv, foglalkozásterv-sablon, reflexió
A csoport neve
Évfolyam
Csoportlétszám
A fiúk és a lányok száma
Készítette
A csoport összetétele, a tanulók sajátosságai, speciális szükségletei

A vizsgált tehetségterület sajátosságai

Az alkalmazott tehetségkoncepció

A tehetséges tanuló vagy tanulók helyzete, státusza, társas kapcsolatai a csoportban

A helyzetelemzés alapján milyen területen jelentkezett hiány vagy szükséglet, milyen
támogatásra van szükség?

A tehetséggondozó program célja
A tehetséggondozó program formája
(tanítási órán belül vagy kívül (óraszáma),
egyéni, páros, kiscsoportos fejlesztés)
Tanórán belüli fejlesztés esetén a
differenciálás lehetőségei és területei
A személyiség integrálása érdekében
szükséges fejlesztendő területek
A program várható eredményei, indikátorai
Szülők, szakértők, kollégák bevonása (ha
releváns, akkor miben)
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Csoportprofil
Tehetséggondozás
A csoport neve
Évfolyam
Csoportlétszám
A fiúk és a lányok száma
Készítette
A csoport összetétele, a tanulók sajátosságai, speciális szükségletei

A vizsgált tehetségterület sajátosságai

Az alkalmazott tehetségkoncepció

A tehetséges tanuló vagy tanulók helyzete, státusza, társas kapcsolatai a csoportban

A helyzetelemzés alapján milyen területen jelentkezett hiány vagy szükséglet, milyen
támogatásra van szükség?

A tehetséggondozó program célja
A tehetséggondozó program formája
(tanítási órán belül vagy kívül (óraszáma),
egyéni, páros, kiscsoportos fejlesztés)
Tanórán belüli fejlesztés esetén a
differenciálás lehetőségei és területei
A személyiség integrálása érdekében
szükséges fejlesztendő területek
A program várható eredményei, indikátorai
Szülők, szakértők, kollégák bevonása (ha
releváns, akkor miben)
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Foglalkozásterv
Tehetséggondozás
A tanuló (vagy tanulók) neve
Évfolyam, életkor
Tehetségterület
Helyzetelemzés,
A beválogatás, tehetségazonosítás
szempontjai, módszerei
Programkritériumok
A tehetséggondozás célja
A tehetséggondozás formája (műhely,
program, egyéni fejlesztés, komplex
személyiségfejlesztő program,
keresőprogram)
A program időtartama (min. 30 óra)
A tehetséggondozás módszere (gazdagítás,
dúsítás, az erős oldal fejlesztése, a gyenge
oldal fejlesztése stb.)
A program eredményességét mérő
hatásvizsgálatok
Tantárgyközi kapcsolatok
Szülők, szakértők, kollégák bevonása (ha
releváns, akkor miben)
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A tehetséggondozó program foglalkozásterve
A BEMENETI MÉRÉS EREDMÉNYÉN, VAGY A MEGFIGYELÉSEKEN,
VÉLEMÉNYEKEN ALAPULÓ HELYZETKÉP
Bemeneti mérés
eredményei

Képességmérés:
Kreativitási teszt:
Pszichológiai mérés:
Véleménykérő lapok:
Tanári megfigyelések:

A fejlesztés iránya
Az erős oldal fejlesztése

A gyenge oldal fejlesztése

Státusz, társas együttműködés

Önértékelés, énkép

Óra

Tevékenység,
feladat

Intellektuális

Érdeklődés,

képességek

motiváció

Attitűdök, Viselkedés, Önértékelés,
érzelmek
szociális
énkép
érzékenység

1–
2.
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Alapfokú művészetoktatás

Reflexiósablon
ÉRTÉKELÉS

SZEMPONTOK
Hogyan segítette a program az erős oldal
fejlesztését?
Hogyan segítette a program a gyenge oldal
fejlesztését?
Milyen módon segítette elő a személyiség
integrálását?
Hogyan járult hozzá az érzelmi intelligencia
fejlesztéséhez?
Milyen konkrét eredményeket, sikereket
eredményezett a program a tanulói, a csoportés iskolai szinten?
Milyen szerepet játszott a program a
közösségfejlesztésben?
Teremtett-e lehetőséget adott esetben új
tehetségterület felfedezéséhez?
Milyen további fejlesztési lehetőséget hordoz
magában a program?
Milyen módon sikerült megvalósítani az
eredmények bemutatását?

Koreográfia-terv sablonja

A PEDAGÓGUS KOREOGRÁFUSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Egy koreográfia leírása
A csoport évfolyama,
összetétele és létszáma (akik
számára készült a
koreográfia)
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A munkaforma megnevezése
(tanórai, tanórán kívüli)
A koreográfia-készítés célja
A fejlesztési területek
Az iskola neve
A megvalósítás helyszíne
Művészeti ág
A koreográfia formanyelve
A koreográfia műfaja
Eszköz, díszlet, jelmez
Zenei jellemzők
A koreográfia címe
A koreográfia bemutatásának
színterei, az elért sikerek

A KOREOGRÁFIA SZINOPSZISA
(A koreográfia rövid áttekintése, leírása)

A KOREOGRÁFIA EGYES RÉSZEINEK BEMUTATÁSA
(a térrajzok száma szerint bővíteni szükséges a sorokat)
1.

TÉRRAJZ

Színpadi tér:

Fény:

Szereplők:

Zene/hang

Cselekvések:
Mozgásformák, táncos formanyelv:
Üzenet:

Alkotói szándék:
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Jó gyakorlat sablonja

A jó gyakorlat címe
A jó gyakorlatot készítő pedagógus vagy
pedagógusok neve
Az iskola neve, ahol a jó gyakorlatot
kifejlesztették
A megvalósítás helyszíne
A jó gyakorlat kifejlesztésének és
alkalmazásának időszaka
(legalább két év)
A jó gyakorlat témaköre
Alkalmazási terület (pedagógiai,
módszertani, oktatásszervezési,
szervezetfejlesztési, egyéb)
A jó gyakorlat tantárgyközi kapcsolatai
A jó gyakorlattal érintett tehetségterületek
Az adaptáció feltételeit szabályozó
dokumentumok

A BEVÁLT, JÓ GYAKORLAT ISMERTETÉSE
A jó gyakorlat lényege (rövid
megfogalmazás)
A jó gyakorlat célja
A jó gyakorlat tartalma
A jó gyakorlat tevékenységei
A jó gyakorlat módszertani
eszközei
Korosztály (akik számára
készült a program)
A jó gyakorlat hatása az iskola
életére, a minőségi változás
hatásainak bemutatása

236
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott
negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

A jó gyakorlat intézményi
kiterjesztése

Alapfokú művészetoktatás

.

A jó gyakorlat gondozásáért
felelős személyek
A BEVÁLT, JÓ GYAKORLAT ÚJSZERŰSÉGE
A program újszerű, innovatív
elemei
A jó gyakorlat hatása a
pedagógiai folyamatokra, az
elért minőségi többlet
bemutatása
A jó gyakorlat kapcsolódása a
hatályos jogszabályokhoz, az
iskolai dokumentumokhoz

.

A JÓ GYAKORLAT FEJLESZTÉSI TERÜLETEI
A jó gyakorlat által fejlesztett
kompetenciaterületek
A jó gyakorlat által
megvalósított nevelési célok
A jó gyakorlat hatása az iskolai
szervezetfejlesztésre
A tanulási képességek fejlesztési
lehetőségei a programban
Gyermekközpontú pedagógiai
eljárások és eszközrendszerek
A problématerület
meghatározása, amelyre
megoldási lehetőséget nyújt a jó
gyakorlat
A JÓ GYAKORLATTAL ELÉRNI KÍVÁNT ÁTFOGÓ ÉS RÉSZCÉLOK
(az átfogó célok számának megfelelően a sorokat bővíteni szükséges)
Az átfogó cél
Az átfogó cél elérést segítő
részcélok
Indikátorok (számszerűsíthető
elvárt eredmények)
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Nem számszerűsíthető
eredmények
ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZÖK
Az önértékelési eljárás elemei
Az önértékelési eljárás
megállapításai
Korrekciós lépések (amennyiben
voltak)
Értékelési eszközök
Az önértékelés működésének
jellemzői
A JÓ GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK
Humán erőforrások,
kompetenciák
Tárgyi feltételek, eszközigény
Bekerülési költség
A JÓ GYAKORLAT ÁTADÁSÁNAK FOLYAMATA
A jó gyakorlat dokumentumai
(amit átad az adaptáló iskolának)
Menetrend, az átadás lépései
Az adaptációs költségek
részletezése
A JÓ GYAKORLAT ADAPTÁLÁSÁNAK REFERENCIÁI
A webes felület címe, ahol a jó
gyakorlat megjelent
Az adaptáló iskolák
visszajelzései (amennyiben
történt adaptáció)
A referenciaintézményi
minősítés eredményei
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Projektterv sablonja

Táncos projekt előkészítése
AZ ALAPFELTÉTELEK VIZSGÁLATA
A pedagógusok
felkészültsége,
tájékozottsága,
tapasztalatai
Vezetői támogatás,
engedély
Infrastrukturális
körülmények
A PROJEKTTERVEZÉS
PROBLÉMAFELVETÉS

Tanári felvetés, tanulói javaslat, az aktuális probléma, ami
foglalkoztatja, ami zavarja a tanulókat, ami mellett
elkötelezettek, amiről véleményt formálnak…
Módszerek: ötletbörze, popcorn.

MEGOLDÁSI TERV,

Válasz az adott problémára.

TÉMAVÁLASZTÁS

Módszere: Gondolattérkép.

A PRODUKTUM
MEGHATÁROZÁSA

Pl. színpadi bemutató, dokumentumfilm, újság, fleshmob.

A PROJEKT
IDŐTARTAMA

Tanórán kívüli foglalkozás keretében tervezett ….. óra.

PÉNZÜGYI
FELTÉTELEK

Eszközszükséglet, a bemutató költségei (színpad, technika stb.).

CÉLCSOPORT

A korcsoport meghatározása.

A PROJEKT
MEGHIRDETÉSE

Kritériumok: időpontok, többletmunka vállalása.

A PROJEKT TÍPUSA

Plakát, e-mail, Facebook stb.
Művészeti (táncművészeti) projekt.
A táncpedagógusok által meghirdetett projekt.
A táncot tanuló gyermekek azonos érdeklődése mentén
meghirdetett projekt.
A megadott téma feldolgozására szerveződött csoportok
projektje (tánccsoport, táncegyüttes stb.).
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A PROJEKT
TARTALMA ÉS
TÉMÁJA

Alapfokú művészetoktatás

A tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó művészeti
projekt.
A tananyaghoz csak részben kapcsolódó művészeti projekt.
A tananyaghoz nem kapcsolódó művészeti projekt.

A TANTÁRGYKÖZI
KAPCSOLATOK
ALAPJÁN

Szűk tartalmú projekt (csak 1 művészeti ágat, pl. a táncot
érintő).

AZ ISKOLAI ÉS AZ
ISKOLÁN KÍVÜLI
IDŐKERET SZERINT

A hagyományos órakeretekbe integrálódó projekt.

A PROJEKT CÉLJA

Multidiszciplináris projekt (több tudományt, szakterületet
érintő).

Tanórán kívüli foglalkozások keretében: hétvégi próba, tábor,
műhely, témahét…
Fejlesztési feladatok: ismerettartalom-bővítés, képesség- és
készségfejlesztés, személyiségfejlesztés.
Megismerni…..
Elmélyíteni…..
Fejleszteni…..
Előmozdítani…..
Kialakítani…..
Felkészíteni…..
Megerősíteni…..
Stb.

TANULÓI TERVEZÉS
A FELADATOK
MEGHATÁROZÁSA,

A cél eléréséhez milyen adatokra, milyen típusú feladatok
megvalósítására lesz szükség, milyen határidővel kell elkészülni.

IDŐTERVE

Pl. koreográfia, jelmez, zene, díszlet, meghívó, plakát.

A CSOPORTOK
KIALAKÍTÁSA

A feladatok szerint csoportokat hozunk létre, az érdeklődés, a
motiváció mellett fontos szempont a szaktudás, az előzetes tudás
is! Pl. IKT- kompetencia!
Pl. rendező csoport, PR-csoport, díszlet-jelmez csoport.
Egyeztetés a facilitátorokkal!

PROJEKTTERV ÉS
PRODUKTUM

A csoportok elkészítik a csoport projekttervét, felosztják egymás
között a feladatokat, meghatározzák a határidőket, egyeztetik a
produktumokat, a prezentáció módját, vezetik a projektnaplót.
(Munkaformák: csoportos, egyéni, páros, frontális.)
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BESZÁMOLÓ AZ
ADATGYŰJTÉSRŐL,

Alapfokú művészetoktatás

A felelősök beszámolnak az elvégzett munkáról, az adatgyűjtés
eredményéről.

PREZENTÁCIÓ
PROJEKTNAPLÓ

Feladat, felelős, határidő, eszközök – akkor lesz sikeres, ha…
(Megjegyzés.)

TANÁRI TERVEZÉS
TANÁRI
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
(PARTNEREK)

Kollégák bevonása: pl. díszlet, jelmez, zene stb.

SEGÉDANYAGOK,

A feltételek biztosítása.

Külső partnerek: szülők, szakemberek (pl. néprajzos).

FORRÁSOK,
ESZÖZÖK
ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTOK

Előkészítő szakasz, megvalósítás, a produktum színvonala,
kreativitás stb.

PROJEKTÉRTÉKELŐK
FELKÉRÉSE

Iskolán belüli szakemberek, külső szakértők.

PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS
A SZÍNPADI
PRODUKTUM
LÉTREHOZÁSA

A rendező csoport vezetésével történik a színpadi produktum
létrehozása. Az egyes munkafázisokat a feladat felelősei
irányítják.
A facilitátorok segítik a munkát.
A kísérletezéseket videokamerával rögzítjük.
A tervezési szakaszban rögzítésre került, hogy hány alkalomra
van szükség.

A PROJEKTMUNKA
BELSŐ ÉRTÉKELÉSE,

Az elkészült részek elemzése, értékelése, szükség szerinti
módosítása, a produktum véglegesítése.

VÉGLEGESÍTÉS
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Alapfokú művészetoktatás

Projektbemutató
ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
HELYSZÍN, IDŐPONT
EGYEZTETÉSE,
RÖGZÍTÉSE

Fény, hangtechnika, a színpad mérete stb.

MEGHÍVÁSOK

Kortársak, szülők, tanárok, külső szakértők meghívása.

A VENDÉGLÁTÁS
MEGSZERVEZÉSE
NYILVÁNOS BEMUTATÓ
A PROJEKT
ISMERTETÉSE

Témaválasztás, célok, feladatok.

A
MUNKACSOPORTOK
BEMUTATKOZÁSA,
PREZENTÁCIÓ

A tanulói csoportok prezentáció formájában beszámolnak az
elvégzett munkáról.

SZÍNPADI
BEMUTATÓ

Az előadás bemutatása.

ÉRTÉKELÉS

Ön- és társértékelés, a facilitátorok értékelése, a felkért belső
szakemberek, valamint a külső szakértő értékelése szóban.

PROJEKTZÁRÁS

A minőségbiztosítási kérdőívek elemzése, a projektmegvalósítás
archiválása.

BELSŐ
TUDÁSMEGOSZTÁS

A projekt tapasztalatainak hasznosulása a nevelőtestületben.

Minőségbiztosítási kérdőívek kiosztása.

Formái lehetnek: ppt, tabló, fotodokumentáció, amelyekhez
szóbeli beszámoló társul.
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Alapfokú művészetoktatás

III.6. Az indikátorok értelmezése a táncművészeti ágban a nyolc pedagóguskompetencia mentén
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Az alapfokú művészeti iskolának 12 évfolyama van. A tanulók 6-22 éves korig vehetnek részt a képzésben. A táncpedagógusnak az 112.évfolyamos táncanyag tanítására alkalmas szakmai tudással kell rendelkeznie, amely igen sokféle táncos formanyelv, tánctípus, tánctechnika
és táncstílus ismeretét feltételezi. A foglalkozások tervezése és megtartása olyan módszertani, pedagógiai, pszichológiai – fejlődés lélektani –
ismereteket, felkészültséget és belső motivációt igényel a táncpedagógustól, amely alkalmassá teszi az alsó, a felső tagozatosok, a középiskolások,
sőt a fiatal felnőttek magas színvonalú képzésére, szakmai fejlesztésére és nevelésére. A táncpedagógus szakmai feladatai: a tánctanítás, a színpadi
bemutató készítése (táncetűd, játékszerkesztés, koreográfiakészítés), a kompetenciafejlesztés, a hátránykompenzációs programok megvalósítása,
a tehetségazonosítás és tehetséggondozás, a hagyományőrzés, a közösségépítés, a határon túli magyar és más népek tánckultúrájának
megismertetése. A szaktárgyi tudás az elméleti és gyakorlati ismeretek összhangját jelenti. A táncpedagógus megfelelő ismeretekkel rendelkezik
a tanszak elméleti tantárgyainak (pl. tánctörténet, viselkedéskultúra, folklórismeret, népzenei ismeretek stb.) tanításához is.
Ismeret: a táncpedagógus ismeri a még érvényben lévő, de legkésőbb 2026-ig kifutó, és a 2011-től bevezetett új tantervet, a szakterületén tanított
főtárgy, illetve a kötelező és választható tantárgyak elméleti hátterét és gyakorlati elemeit, a tantervben szereplő táncokat, táncstílusokat,
tánctechnikákat. Ismeri a bemelegítés, a tréning, a tánctechnika és a képességfejlesztés jelentőségét és szerepét a tánctanítás folyamatában,
valamint a mozgásfejlesztő, közösségépítő, önbizalmat, önismeretet fejlesztő népi gyermekjátékokat és drámajátékokat, illetve az adott tanszakon
tanított táncos formanyelvek kiegészítő technikáit. Ismeri és a korosztálynak megfelelően alkalmazza a szakmódszertani eljárásokat, a pedagógiai
eszközöket és a tanulásszervezési technikákat. Ismeri a táncos viselkedési szokásokat, magatartásformákat, az egyes táncelemek funkcióját, a
fejlesztés szocializációs lehetőségeit, a tánctanulás társadalmi hasznosságát, és a magabiztos tudást elmélyítő improvizációs technikákat. Ismeri
a tanított táncok történelmi, földrajzi, zenei, folklorisztikai, néprajzi összefüggéseit és a tantárgyköziséget szem előtt tartva komplex módon
integrálja a megszerzett ismereteket. Adaptálja a szakterülethez kapcsolódó szakirodalmat, segédanyagokat, kiadványokat, nyomon követi a
kutatási eredményeket. Ismeri a szakmai anyagok, eredeti filmek, táncfilmek, oktató anyagok, szakmai-módszertani segédanyagok elérhetőségét.
Ismeri az összevont osztályok működésének rendjét, lehetőségeit, az alapfokú művészeti vizsga és záróvizsga teljesítésének követelményeit,
szabályait. Tisztában van az IKT-eszközök használatával, a zeneszerkesztés, a táncetűd- és koreográfiakészítés alapelveivel, a tánc színpadra
állításának tényezőivel és követelményeivel. Ismeri a tánc formanyelvének megfelelő színpadi jelmez, viselet, és hajviselet szakmai hátterét,
továbbá a táncos tehetségazonosítás szempontjait, illetve a tehetséggondozás és fejlesztés módszertanát.
Képesség: a táncpedagógus képes a szakmai-módszertani ismeretek, a pedagógiai eszközök, eljárások és tanulásszervezési technikák gyakorlati
alkalmazására, a táncok hiteles bemutatására, a táncos képességek tudatos fejlesztésére, a táncetűdök, koreográfiák összeállítására, a tanterv
tematizálására, szakmai terv készítésére a különleges bánásmódot igénylő (hátrányos helyzetű, tehetséges) tanulók számára is.
Attitűd: a táncpedagógus a táncórák aktív résztvevője és mintaadó a tánc esztétikus megjelenítésében. A különböző táncokkal értékeket,
magatartásmintákat közvetít. Érzelmi gazdagság, pozitív kisugárzás, energikusság, segítő, támogató attitűd jellemzi.
Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák
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A portfólió alapján
Pedagógiai
tevékenysége Tisztában van az adott táncos formanyelv elméleti
biztos szaktudományos tudást és gyakorlati ismereteivel, amelyek koherensen
vannak jelen a tervezés dokumentumaiban. A
tükröz.
felkészülés során épít a tánctudományi, kutatási
eredményekre, folyamatosan tanulmányozza és
feldolgozza a szakirodalmat.
Tudatosan tervezi meg a tánc funkciójának,
felépítésének, szerkezetének és összefüggéseinek
értelmezését, a nemi szerepekből és a
hagyományokból,
valamint
a
formanyelv
jellegéből következő magatartásmódok vizsgálatát,
a tánc szimbolikájának, gondolati és érzelmi
tartalmának elemzését.
A portfólióból kitűnik, hogy ismeri a tánc
tanításához szükséges technikákat, a színpadi
törvényszerűségeket,
képes
táncetűdök,
koreográfiák létrehozására, a táncos előadások
elemzésére, a táncok adaptációjára is.
.

Ismeri az intézményében
folyó
pedagógiai
munka
tartalmi meghatározására és
szervezésére
vonatkozóan

Ismeri a NAT nevelési céljait és megvalósításának
feladatait, az érvényben lévő tanterveket (kifutó és
új), azok jellegét, az alapfokú művészeti iskola
tantervi követelményeit és az iskola pedagógiai

Az óralátogatás alapján
A táncórán látottakból és a megbeszélésen
kiderül, hogy ismeri az adott évfolyam táncos
formanyelvét,
magabiztos
tánctudással
rendelkezik, következetesen és pontosan
használja a szakterminológiát.
Nagy gondot fordít a táncos mozgást alapvetően
meghatározó tényezők tudatosítására és
alkalmazására, mint a ritmika (idő), a plasztika
(tér), a dinamika (erő), valamint a flow
(áramlásélmény) és az egyensúly, valamint az
összefüggések feltárására.
Elemző, lényegfeltáró és reflektáló szemléletet
alakít ki a tanítványaiban.
Alkalmazza az improvizáció módszerét,
megjelenik gyakorlatában a bemelegítés, a
tréning, a technikai képzés, a képességfejlesztés,
a tanári bemutatás, a mozgásutánzás,
mozgáskövetés, a felfedező tanulás, az elemzés,
a táncetűd- és koreográfiaszerkesztés.
Az órán demonstrált tánctudása, táncos
magatartása, táncos kifejező és előadói
képessége, magas szakmai színvonalról,
szemléletmódja
érzékenységről,
művészi
kifejezésmódja mély érzésekről tanúskodik. A
táncos formanyelvnek megfelelően középpontba
helyezi a testtudat kialakítását, a tánc
újraalkotását és mindazokat az érzéseket és
gondolatokat, amelyeket közvetíteni kíván.
Az óralátogatáshoz készített óraterv és óravázlat
tükrözi a szabályozó dokumentumok ismeretét,
összhangját. A szabályozóknak megfelelően
tudatos a célok meghatározása és megvalósítása.
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alkalmazott, a Kormány és az
oktatásért felelős miniszter
által
kiadott
tantervi
szabályozó dokumentumokat
és az intézménye pedagógiai
programjának
a
saját
szakterületére
vonatkozó
főbb tartalmait.

programjában meghatározott célokat, a helyi
tantervben előírt tartalmakat. A tervezés során
megjeleníti a táncművészeti ág, ezen belül a
tanszak arculatát, főbb jellemzőit.
Tisztában van a pedagógussal szemben támasztott
és a nevelőtestület által elfogadott helyi
elvárásokkal, és mindazokat figyelembe véve végzi
a munkáját.
A dokumentumokban nyomon követhető a tartalmi
szabályozók ismerete és összhangja.

A célképzés és a gyakorlat összhangja
érvényesül az órán, és ennek tudatossága
nyilvánul meg a beszélgetés során is.
A gyakorlatban megvalósítja a NAT, a tanterv és
a helyi tanterv előírásait, képes a portfólióban
bemutatott pedagógiai, pszichológiai és
szaktárgyi tudás gyakorlati átadására. Nagy
gondot fordít a tanulói tevékenységekre, az
élményt
nyújtó,
energetizáló,
motiváló
tényezőkre.

Ismeri és tudatosan
felhasználja szakterülete,
tantárgya kapcsolatait más
műveltségterületekkel,
tantárgyakkal.

A portfólió dokumentumaiban szerepelnek a
tantárgyon belüli kapcsolatok (zene, jelmez,
viselet, viselkedés, szokás, divat, hagyomány,
folklorisztika, néprajz, népzene stb.), valamint az
adott táncos formanyelv megismeréséhez,
összefüggéseinek megértéséhez szükséges külső
tantárgyi kapcsolatok, mint pl. a fizika, a földrajz,
a történelem stb.
Ismeri a társművészeteket (irodalom, színház,
képző- és iparművészet, zene, film). Képes a
kapcsolódási
pontok
beazonosítására,
a
feldolgozási lehetőségek és összefüggések
feltárására.
Rávilágít a társművészetek egymásra gyakorolt
hatására, a komplex személyiségfejlesztés
érdekében adaptálja a társművészetek eszközeit,
módszertani lehetőségeit. Épít a tanulók egyéb
művészeti területen megszerzett ismereteire,
tanítványait
ösztönzi
a
társművészetek
megismerésére, amennyiben lehetősége van rá,
biztosítja az együttműködés különböző formáit
(közös kiállítás, műsor, projekt, stb.).

A tanítási órán a céloknak megfelelően tudatosan
kihasználja a tantárgyközi kapcsolódási pontok
adta lehetőségeket. Felhívja a figyelmet az
összefüggésekre,
komplex
szemléletmód
kialakítására törekszik.
Megjelenik az órán a társművészetek
ismeretanyaga, az adaptált és alkalmazott
módszertan
(pl.
drámajáték,
gyakorlat,
ritmusgyakorlatok, népi játékok, stb.).
Lehetőséget biztosít tanulói számára az egyéb
művészeti
területen
szerzett
ismeretek
bemutatására.
Olyan szituációt teremt, amely által spontán
módon felszínre kerülnek az adott témakörrel
kapcsolatos tanulói ismeretek.
A társművészetek megismerésére ösztönzi a
tanulókat: pl. koncert-, színházlátogatás, kiállítás
megtekintése,
jelentkezés
összművészeti
projektekbe.
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A tanítási órán a céloknak, az életkori
sajátosságoknak megfelelően és időtartamban
alkalmazza a bemelegítés, tréning, tánctechnika,
a képességfejlesztés és az improvizáció eszközeit
és módszereit. Központi szerepet játszik az órán
a táncos kompetenciák fejlesztése, összevont
osztályok esetében különösen a differenciálás és
a tantervi harmonizáció. Aktív résztvevője az
órának, együttműködik a tanulókkal, a tanári
bemutatáson kívül alkalmazza a tanulói
tevékenységen
alapuló
munkáltató
feladatmegoldásokat, például: táncelőkészítő
gyakorlatok, mozgás- és képességfejlesztés,
instrukciós feladatok, improvizáció.
A korosztálynak megfelelően alkalmazza a
játékokat,
népi
gyermekjátékokat
és
drámajátékokat, továbbá a képességfejlesztéshez
szükséges mozgásfejlesztő eszközöket.
Tudatosan alkalmazza az órán a személyre
szabott fejlesztés kiscsoportos és egyéni módját.
A beszélgetés során kiderül, hogy a
differenciálás tanórán kívüli formáit is
alkalmazza (egyéni felkészítés, hétvégi próba,
versenyre való készülés,
felzárkóztatás,
tehetséggondozás).
A tánc technikai megvalósítása mellett kialakítja
a tanulókban a stílusismeretet és a stílusnak
megfelelő mozgás és magatartásformát, a
jellegzetes vonások, speciális jellemzők
gyakorlati megvalósítását is.
Ismeri
a
szakterülete, Ismeri mindazokat az internetes odalakat, webes A tanítási óra részeként megjelenik (a céloknak
tantárgya
szempontjából felületeket, amelyekről hasznos elméleti és megfelelően indokolt esetben) az internetes
oldalakról letöltött szakmai anyagok, videó
fontos információforrásokat,
Ismeri
és
tudatosan
alkalmazza a szakterülete,
tantárgya
sajátosságaihoz
igazodó
megismerési
folyamatokat,
nevelési,
tanítási
módszereket,
eszközöket.

A portfólióból kitűnik, hogy tisztában van a tanuló
megismerésének
fontosságával,
annak
módszereivel és eszközeivel. A személyre szabott
fejlesztés tudatos tervezése érdekében felméri a
táncos képességeket, törekszik a szociális és
személyes tényezők megismerésére, az erősségek
és a gyenge pontok feltárására, a személyiség
integrálására.
A nevelési és a szaktárgyi célokat összhangban
kezeli. A pedagógiai, nevelési módszerek tervezése
a céloknak megfelelően történik és összhangban
vannak a szaktárgyi fejlesztés céljaival és
feladataival.
Ismeri és változatosan használja a bemelegítés, a
tréning, a képességfejlesztés speciális módszereit,
az ehhez szükséges eszközöket, a különböző
tánctechnikai módszereket, az improvizációs
technikákat, a tehetséges és a hátránnyal induló
tehetséges tanulók, valamint a lemaradók
fejlesztését szolgáló differenciálás lehetőségeit a
táncórán, vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon.
Lényeges szerepet tölt be a tervezésében a tánc
megjelenési
formáinak,
stílusjegyeinek
tudatosítása, a színpad törvényszerűségeinek, az
előadói követelményeknek megismertetése. A
páros és csoportos táncok esetében vizsgálja a
partneri együttműködés, valamint az egyéniség
kreatív megnyilvánulási lehetőségeit.
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gyakorlati ismeretekre tehet szert, és ajánlhatja
azokat tanítványainak is.
A táncos tréningek, koreográfiák felvételei, az
adatközlők táncainak megismerése tudatosan
történik és hozzájárul a célok eléréséhez. A
forrásfelhasználás kritikai szemlélettel, az etikai és
a plágium szabályok betartásával jelenik meg a
portfólióban.
Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi
kiadványok megjelenését, jelen van gyakorlatában
a könyvtárhasználat, lehetőség szerint részt vesz a
szaktudományos konferenciákon. Hivatkozásaiban
szerepelnek mindazok a források, amelyeket
megismert és használ. Mindezen források
szakszerű
alkalmazása
megjelenik
a
dokumentumokban is.
Nem csak ismeretszerzésre vagy alkotói
folyamatok támogatására használja ezeket a
forrásokat, hanem a tanítási órába is beépíti azokat.
A portfólió dokumentumaiban a tanulók
Fogalomhasználata
szakszerű,
az
adott életkorának megfelelően használja az adott
szakterminológiáját,
hozzáértés
pedagógiai
helyzethez táncnyelv
tükröződik a dokumentumok nyelvezetében is.
igazodó.
A táncos formanyelv fogalmi rendszerének
kialakítása a tanulói tapasztalatszerzésen alapszik,
használata következetes és logikus.
Megfelelően
alkalmazza
a
pedagógiai,
módszertani, pszichológiai alapfogalmakat és a
szakterminológiát.
azok
pedagógiai
felhasználásának lehetőségeit,
megbízhatóságát,
etikus
alkalmazását.

1.6.

Alapfokú művészetoktatás

felvételek megismerése, feldolgozása és
elemzése.
Nevelési céljai között szerepel a források etikus
és kritikai szemléletű kezelésének kialakítása
Felhasználja az információforrásokat az önálló
tanulás támogatására is, amelyet közös elemzés
és feldolgozás követ.
Felhívja tanítványai figyelmét az információk
kritikus értelmezésre, és az online információ
személyiségi jogokat érintő kérdéseire, a
plágium fogalmára.

Az adott korosztálynak megfelelően alkalmazza
a szakterminológiát és a tanulókat is
megismerteti a táncos szakkifejezésekkel, a
fogalmak jelentésével. Egyértelmű és pontos
instrukciókat
ad
a
táncgyakorlatok
megvalósításához, és meggyőződik annak
megértésről. A szakkifejezések következetes
alkalmazása az órán segíti a szakmai
kommunikációt, gyorsítja a megértést, amely
pontos gyakorlati megvalósítást eredményez.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
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Az alapfokú művészeti iskola tanterveit (régi, új) a táncpedagógus a tánccsoport profiljának megfelelően tematizálja. A csoportprofil alapján
áttekinti a tánccsoport összetételét, nemek szerinti megoszlását, előzetes tudását, amely alapvetően meghatározza a táncanyag tanításának
módszereit, motivációs tényezőit, az egyéni igényeket és szükségleteket, mindezek ismeretében pedig az elérendő célokat. A táncpedagógus a
tanítási óra céljainak meghatározásakor sorra veszi, hogy mi az, amit szeretne megismertetni, amit szeretne megértetni és a művészeti nevelés által
megéreztetni és közvetíteni. A célokkal összefüggésben meghatározza a fejlesztendő képességeket.
Az életkornak megfelelően, évfolyamokra lebontva tervezi meg a tanulók képességfejlesztését, amelyet a tanterv négy kiemelt kompetenciaterület
alá rendez: szakmai, személyes, társas és módszerkompetenciák. A tanulói cselekedtetés és munkáltatás, az önálló ismeretszerzés érdekében tervezi
meg a tevékenységi és munkaformákat. A tervezés része a tánctanári és tanulói reflexió, a pozitív fejlesztő értékelés, a tanulók értékelési
kultúrájának fejlesztése, valamint a szemléltetés is. A táncpedagógus igyekszik minél több érzékszervet bevonni a megismerésbe és a tapasztalásba;
tervezéskor figyelembe veszi az oktatási környezet előnyeit, korlátait. A célok érdekében együttműködik a tanítványaival és kollégáival is, bevonva
őket a fejlesztési folyamatokba. Az innováció során kezdeményező és aktív megvalósító.
Ismeret: a táncpedagógus ismeri a tanítványai egyéni igényeit, szükségleteit és előzetes tudását, a fenntartó, az iskolavezetés, a szülök elvárásait,
és tudatosan tervezi meg az egyén és a csoport fejlesztési programját. Ismeri a NAT nevelési célkitűzéseit, a tantervet, valamint a helyi tanterv
sajátosságait, pedagógiai és szakmai-módszertani eljárásait és célkitűzéseit, valamint az iskola táncos szakmai hagyományainak, belső
elvárásrendszerének megfelelően készül fel az éves munkára. Ismeri a táncóra felépítéséhez, szerkezetéhez kapcsolódó szakmai elemeket és
tartalmakat, azok elveit, funkcióit, hatásait. Mindezeket a táncos képzés céljainak megfelelően, logikus rendben és időbeosztással szervezi és
szerkeszti meg. Ismeri a táncélmény hatékony nevelő erejét, a tanulói motiváció kialakításának és fejlesztésének lehetőségeit, a tanulói
cselekedtetés, a hasznos tudás kialakításának módszereit, a tánctanítás munkaformáit, a differenciálás módszereit. Ismeri a PDCA logikát (tervezz,
cselekedj, ellenőrizz, avatkozz be, ha szükséges) és alkalmazza is azt a gyakorlatban. Ismeri a tehetséges táncos tanulók bemutatkozási lehetőségeit,
a szakmai tanulmányi versenyeket, az országos rendezvényeket, a találkozókat, valamint azok működését és követelményrendszerét.
Képesség: a táncpedagógus képes a rendszerszemléletű folyamattervezésre. A csoportprofil alapján képes az adott tanulói csoportra adaptálni a
tantervet és előkészíteni az éves munkát a nevelési-oktatási feladatok megvalósítása érdekében. Képes a kompetenciafejlesztés céljai és feladatai
szerint lebontani a tananyagot. Képes az érvényben lévő tantervek párhuzamos használatára, a differenciált tananyagszervezésre az összevont
osztályokban. A gondos tervezésen túl rendelkezik az aspektusváltás képességével. Képes a terveket felülírni, a tanulói igényekhez, a fenntartó
és az iskola belső elvárásrendszeréhez és a szülők elvárásaihoz, vagy a pillanatnyi állapothoz, helyzethez igazítani, rugalmasan módosítani és
újratervezni. Képes a tanulók motiválására, az élményt nyújtó táncoktatás megvalósítására, a saját tervező munkájának elemzésére. Rugalmassága,
önkritikája révén képes a változtatásra, az optimális táncos és pedagógiai módszerek és stratégiák kiválasztására, a reflektív szemléletmód
közvetítésére, a tanári és a tanulói reflexió harmonizálására.
Attitűd: a táncpedagógus elkötelezett a tanulók komplex fejlesztésében, motiválásában, az élményt nyújtó oktatás, az oldott alkotói légkör
megteremtésében. Nyitottan figyeli a tanulói kezdeményezéseket, megnyilvánulásokat. Rugalmas, pozitív beállítottságú, gyermekközpontú, a
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tanulói igényekhez és szükségletekhez igazodó értékközvetítés és következetesség jellemzi. Előtérbe helyezi a felfedezés örömét (felfedeztető
tanulás), igyekszik a flow-élmény kialakítására.

Indikátorok
2.1.

Tervei
készítése
során
figyelembe
veszi
az
intézménye vonatkozásában
alkalmazott tantervi, tartalmi
és az intézményi belső
elvárásokat, valamint az
általa nevelt, oktatott egyének
és csoportok fejlesztési céljait.

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
Tudatos tervezést valósít meg. A felkészülési Az óralátogatásra készített óratervekből és annak
szakaszban a NAT és a tanterv előírásain túl a gyakorlati megvalósításából is kitűnik, hogy a
nevelőtestület
által
elfogadott
belső célok meghatározása tudatos és pontos.
elvárásrendszert is tanulmányozza.
Az egyéni és csoportos fejlesztés a céloknak
Elkészíti az adott tanulói csoport elemzését, a megfelelően tervezett. A célokat ismerteti a
csoportra adaptálja a tantervi követelményeket és tanulókkal, nagy gondot fordít az érdeklődés
az intézményi belső elvárásrendszer előírásait. felkeltésére és fenntartására, a motivációra, az
Mindezek ismeretében határozza meg az adott azonosulás elősegítésére.
csoportnevelési, szakmai fejlesztési, közösségi A gyakorlati megvalósítás alátámasztja az egyéni
céljait.
igények és szükségletek figyelembe vételét,
A portfólióban koherensen jelennek meg az valamint
igazodik
az
iskola
belső
elvárások, a csoportprofil megállapításai és az elvárásrendszeréhez.
elérendő célok. A dokumentumokból kiderül, Megjelennek a tanórán a helyi arculatnak
hogy milyen tanuló megismerési módszereket megfelelő tartalmak.
alkalmaz, amelyeket figyelembe vesz a A célokat világosan és motiválóan, az előzetes
tervezéskor. A tanulóban rejlő lehetőségek eredmények és a tudásszint alapján határozza meg.
maximális kiaknázására törekszik.
Figyelembe veszi az egyéni igényeket,
A táncos képességfejlesztés és szakmai hátrányokat, előnyöket, nagy hangsúlyt fektet a
tudásátadás mellett olyan hosszú távú célok is közösség normáinak és táncos hagyományainak
megjelennek a portfólióban, mint a mozgás kialakítására.
megszerettetése, a rendszeres testmozgás
igényének kialakítása, az egészséges életmódra
nevelés, a testtudat, az önismeret és
kommunikáció,
az
érzelmi
intelligencia
fejlesztése, a személyiség integrálása, a
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2.2.

Egységes rendszerbe illesztve
tervezi az adott pedagógiai
céloknak megfelelő stratégiát,
folyamatot,
munkaformát,
módszereket, eszközöket.

Alapfokú művészetoktatás

tehetséges táncos tanulók pályára irányítása és
támogatása, a tanulási képességek fejlesztése.
Mind a tanórai, mind a tanítási órán kívüli
tevékenységek tervezésében megtalálhatók az
iskola arculatára jellemző sajátosságok, a helyi
tanterv speciális tartalmai, célkitűzései, például a
helyi táncanyag elsőbbsége, az iskolai művészeti
és táncos hagyományok ápolása, a szakmai
rendezvények, táncversenyek megvalósítása, a
helyi kulturális életben történő szerepvállalás,
nemzeti hagyományaink tovább éltetése,
átörökítése.
Nem elégszik meg a tánc reprodukálásával,
hanem a táncelemek szabad használatára, a
magabiztos tánctudás kialakítására, a tánc egyéni
módon történő újraalkotására törekszik.
Hosszú és rövidtávú tervezést valósít meg, képes
a táncanyag tematikai egységekbe rendezésére,
meghatározza
a
képességfejlesztés
mérföldköveit, az elérendő tudásszintet.
A tematikus egységhez képes hozzárendelni a
tanmenetet. Képes a célokat tanórára lebontva
megtervezni.
Ismeri a táncanyag tematizálási lehetőségeit.
(Például az adott tánctípus megtanítása lehet egyegy egység alapja. Szerveződhet a tudásszinthez
igazodva: pl. alapozó szakasz, elmélyítő
képességfejlesztő szakasz, produktív szakasz,
táncetűd vagy koreográfiakészítés. A szintek
között a tananyag spirális elrendezésű, a táncelem
továbbfejlesztett módon tér vissza, bővül,
változik, gazdagodik.)

Megfelelően határozza meg az óra típusát.
A világos célképzéshez megfelelő stratégiát
választ, a célok elérése érdekében tervezi meg a
pedagógiai folyamatokat. Szem előtt tartja az egyén
és a csoport érdekeit, céljait.
Képes kialakítani a tánctanításhoz szükséges
ráhangolódást egyéni- és csoportszinten.
Figyelembe veszi a tanulók fizikai és mentális
állapotát, amely alapvetően meghatározza az óra
sikerességét. Ennek megfelelően képes a kialakult
helyzethez,
problémához
alkalmazkodva
rögtönözni, a terveit módosítani.
Rugalmasan reagál a tanulói kezdeményezésekre,
épít a spontán megnyilvánulásokra is.
Képes a külvilág kizárására és a belső koncentráció
megteremtésére.
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A képességfejlesztés célkitűzései szerint tervezi
meg a táncos formanyelv megtanítását.
A fejlesztési célok elérése érdekében kísérletezik,
egyéni módszereket dolgoz ki.
A
portfólió
tervezési
dokumentumai
alátámasztják pedagógiai módszertani és szakmai
módszertani felkészültségét.

2.3.

Pedagógiai fejlesztési
terveiben kiemelt szerepet

A céloknak megfelelően készíti fel a tanulókat a
táncos mozgásra (bemelegítés és tréning).
A technikai képességfejlesztés során tudatosan
készíti elő a tánctanítás folyamatát.
A táncos feladatok, gyakorlatok koherensek a
nevelési és képzési célokkal.
A táncanyag elméleti és gyakorlati ismereteinek
elsajátításához a tudásszintnek,
a
helyi
sajátosságoknak megfelelő módszereket és
munkaformákat határoz meg, figyelembe veszi a
tanulók terhelhetőségét, befogadóképességét,
ugyanakkor
képes
kiaknázni
a
tanulói
kapacitásokat is.
Az improvizációval a tánc újraalkotását, az
alkalmazott tánctudás kialakítását segíti elő,
támogatja az újszerű megoldásokat, a táncos
egyéniség kibontakozását.
Az óra fázisai tudatosan tervezettek, a pedagógus
logikai ívre fűzi fel a feladatokat. Előfordulhat,
hogy a tervezett tevékenységek funkciója csak a
folyamat egészének ismeretében válik világossá,
azaz több órán átívelő tervezést valósít meg.
Tisztában van azzal, hogy a megfelelő tudásszint
elérése egyénenként eltérő lehet.
Az óratervekben az ismeretátadás, az önálló
ismeretszerzés, a képességfejlesztés és az
attitűdváltozás elérése érdekében tervezi meg
a tánctanítás didaktikai feladatait, határozza meg a
tanulói és tanári tevékenységeket, munkaformákat,
választja ki a megfelelő szemléltető és
mozgásfejlesztő eszközöket.
A pedagógiai tervezés középpontjába a tanulói A hagyományos bemutatón és mozgáskövetésen
tevékenység megtervezését helyezi, figyelembe alapuló ismeretátadáson túl nagy hangsúlyt helyez
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véve, hogy a célokat milyen tevékenységeken
keresztül
tudja
minél
hatékonyabban
megvalósítani.
A hagyományos tanári bemutató és a tanulói
mozgáskövetés, utánzás mellett olyan táncos
tevékenységeket is tervez, amely elősegíti az
önálló ismeretszerzést, a felfedező tanulást,
valamint segíti az alkalmazott tudás kialakulását.
Mindezek elérése érdekében gazdag módszertani
kultúrával rendelkezik (adaptálja a táncos
tanszakokon
vagy
a
társművészetekben
alkalmazott módszereket is), amelyet bemutat a
portfólió dokumentumaiban.
A fejlesztési célok és a tanulói tevékenységek
egymással koherensek, a tanulók nevelését,
szakmai fejlesztését szolgálják. Változatos
tevékenységformákat alkalmaz.
Példák a táncos tevékenységi formákra: egyéni és
csoportos gyakorlás, improvizáció, táncetűd
elkészítése, önálló tánctanulás videófelvételről,
adatközlők táncai alapján, kutatómunka,
prezentáció, megfigyelés és táncelemzés,
bemutató, kreatív mozgástréning, instrukciós
mozgás, absztrakció, képzelet és mozgás
összekapcsolása,
problémamegoldás,
projekttervezés
és
megvalósítás,
alkotói
folyamatok tervezése, megvalósítása.
Tervező tevékenységében épít A tervezés során minden lehetőséget megragad a
a szociális tanulásban rejlő szocializációs folyamatok, a szociális interakciók
támogatására, különös figyelmet szentel a
lehetőségekre.
hátránnyal induló tanulók
fejlesztésére, a hiányok pótlására, szerepet vállal
a szociokulturális hátrányok leküzdésében.
kap a gyermekek, tanulók
tevékenységeinek fejlesztése.

2.4.

Alapfokú művészetoktatás

az instrukciókon, illetve az improvizáción alapuló
tanításra, a különböző improvizációs technikák
alkalmazására, amelyek nem a másolást, hanem az
önálló felfedezést és önálló tanulást helyezik
előtérbe.
Pedagógiai gyakorlatában a népi gyermekjátékok
mellett a kreatív gyermektánc, a drámajátékok és a
mozgásfejlesztéshez adaptált drámapedagógiai
gyakorlatok is szerepelnek, amelyek önálló
cselekvésre ösztönzik a tanulókat.
Megfelelő időt biztosít a tanulók számára a tánc
közös és egyéni felfedezésére, a táncos
párkapcsolat, páros viszony, a nonverbális
kommunikáció kialakítására, az egyéniségnek,
habitusnak megfelelően a tánc újraalkotására. A
tanulói tevékenység, a munkáltatás, a felfedezés, az
ismeretek feldolgozása és táncos megjelenítése
dominál az órán, amelyek során fejlődik a tanuló
mozgásképzete, kreativitása.
A tanórán alkalmazott tanulói tevékenységek
megvalósítása során érzékelhető a módszertani
tudatosság, sokszínűség, a rendszeresség és
következetesség.
A tanulói tevékenységeket mozgásfejlesztő
eszközök alkalmazásával is gazdagítja.
A táncórán a pedagógus odafigyel a gyerekek
közötti társas kapcsolatok és interakciók
alakulására. Kihasználva a tevékenységközpontú
csoportos oktatás lehetőségeit, a játékok, a
táncgyakorlatok,
a
fejlesztő
feladatok
megválasztásával olyan helyzetet teremt, amely
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Az életkori sajátosságoknak megfelelően
alkalmazza a szociális tanulás támogatását segítő
módszereket.
A játék, a tánc, a közös mozgás felszabadító
erején, a folyamatos akciókon és interakciókon
keresztül a gyerekeknek lehetőségük nyílik a
közösségi lét, a közösség szabályainak
megismerésére, az egymásra figyelésre, az
együttműködés
sikerességének
megtapasztalására, a szociális és társadalmi
szerepek megismerésére, a sikerek, kudarcok
kezelésére, az ön- és társismeret fejlesztésére
(Tudatosan alkalmazza a népi gyermekjátékokat,
az
ügyességi,
fejlesztő
játékokat
és
drámajátékokat a szabálytudat, szabályismeret
kialakításához. A dramatikus játékokkal,
szerepjátékokkal a megfelelő viselkedési,
magatartási mód elsajátítását, a kommunikáció
fejlesztését, a szerepbátorság, a szerepvállalás
kialakítását segíti elő.
A
csapatjátékokkal,
ügyességi
versenyfeladatokkal együttműködésre nevel,
segíti a siker és a kudarc kezelését.
A tánc különböző műfajaihoz kapcsolódó
kulturális háttér és értékrend, valamint a
tánchagyományok és szokások megismerése is a
szociális tanulást szolgálják.)
A tanórán kívüli foglalkozások, táncalkalmak
keretében történő ismeretszerzéssel és a
tapasztalatok
elemzésével
értékeket
és
viselkedési formákat közvetít, pozitív szokásokat
alakít ki, amelyek az utánzás, a modellkövetés
révén belső tényezővé válnak.

által fejlődik a gyermekek együttműködési,
empátiás, emberismereti, ön- és társismereti
képessége, valamint a szociális érzékenységük és
toleranciájuk.
A különböző típusú játékokkal fejleszti a
szabálytudatot, a társas együttműködést és a
kommunikációt.
A fejlesztési céloknak megfelelő játékokat valósít
meg
az
órán,
játékismerete
pontos,
játékgyűjteményéből a szituációnak megfelelően
képes az előzetes tervtől eltérő feladatokat is
megvalósítani.
A szociokulturális hátrányok leküzdése érdekében
a nyelvi hátrányok csökkentését szolgáló
feladatokat, az idegrendszer érettségét fejlesztő
gyakorlatokat is alkalmaz, amennyiben erre
szükség van.
Önmaga
is
bekapcsolódik a
játékokba,
viselkedésével mintaadó a gyerekek számára.
Az összevont osztályokban elősegíti az egymástól
való tanulás megvalósítását.

253
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

2.5.

A
gyermekek,
tanulók
optimális fejlődését elősegítő,
az
egyéni
fejlődési
sajátosságokhoz
igazodó,
differenciált tanítási-tanulási
folyamatot tervez.

Alapfokú művészetoktatás

Tudatosan tervezi meg az összevont osztályok
különböző életkorú tanulóinak együttműködését,
kihasználja az összevont osztály működéséből
adódó előnyöket, épít a tapasztaltabb, ügyesebb
tanulók tudásátadására.
Óraterveiben a csoportprofilnak megfelelően
alkalmazza a differenciálás elvét.
A feltárt egyéni szükségletek és igények, a
különböző képességek, az eltérő tanulói célok
alapján differenciált képességfejlesztést valósít
meg.
A táncos képességek szerinti differenciálást, a
kooperatív technikákat és a heterogén
csoportmunkát egyaránt alkalmazza az egyéni
fejlődés érdekében.
Különös figyelemmel tervezi meg a kiemelten
tehetséges táncosok fejlesztését, valamint az
átlagtól lemaradók vagy hátránnyal indulók
segítését.
Alkalmazza a gazdagítás, dúsítás módszerét,
olyan kereső programokat tervez, amely a
tehetségek azonosítását és fejlesztését szolgálja.
Ismeri és alkalmazza a táncos szakmai
hátránykompenzációs módszereket, az alapvető
képességek
fejlesztését
szolgáló
táncgyakorlatokat.
Tervezésében megjelenik a tanév eleji
képességmérés, amelyhez képest kívánja
megvalósítani a szakmai fejlesztéseket.
Amennyiben lehetősége van rá, tájékozódik a
társintézményekben megvalósított pszichológiai
mérési eredményekről.

A táncórán a frontális munkaformák mellett
differenciált csoportmunkát is megvalósít. A
kitűzött tudásszint elérésében segíti a tanulókat,
miközben a kiemelkedően tehetséges tanulók
egyéni haladását is biztosítja.
A differenciálás során soha nem bélyegzi meg a
tanulókat, a feladat nehézségétől függetlenül
pozitív megerősítéssel növeli a tanulók önbizalmát.
Változatos formák alkalmazásával a differenciálás
felszabadítóan hat a tanulókra és sikerélményt
eredményez. Képes az összevont osztályok
differenciált
képességfejlesztésének
megtervezésére
és
megvalósítására
(
csoportmunka, képesség szerinti csoportszervezés,
egyéni feladatok).
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Az összevont osztályok számára készült
tervekben az életkori és a táncos képességbeli
különbségek, illetve az eltérő tantervi
követelmények miatt következetesen alkalmazza
a differenciálás módszereit.
Ismeri az egyéni fejlesztés módszertanát és a
tanórán kívüli egyéni fejlesztési program
elkészítését és megvalósítását.
Terveiben szerepet kap a Tisztában van a motiváció jelentőségével, ezért a
gyermekek,
tanulók tanulási tevékenységre való ösztönzés tudatos
motiválása,
motivációjuk tervezése jelen van a portfólió dokumentumaiban.
Alapvetően maga a tánctevékenység is motivál,
fejlesztése.
de hosszú távon nem elegendő a tanulók
megtartásához (nem kötelező iskolai forma, nincs
tankötelezettség, a tanulók önként vállalt
tevékenysége), ezért nagy gondot fordít az
életkornak megfelelő motiválásra.
A táncöröm és a sikerélmény, a közösségi
tevékenységek
megvalósítása,
a
táncos
önmegvalósítás lehetőségének biztosítása további
önzetlen feladatvállalásra, kitartásra sarkallja a
tanulókat.
Az óratervekben ingergazdag hatásokkal, nem
várt feladatokkal, szokatlan tanulási helyzetekkel,
kihívást jelentő feladatokkal és a flow-élmény
előidézését
szolgáló tevékenységekkel a
figyelem, az érdeklődés és aktivitás folyamatos
fenntartását biztosítja, és erősíti a feladat iránti
elkötelezettséget.
Élmények biztosításával az érzelmi ösztönzők,
elismerések, jutalmak, pozitív megerősítések
tudatos alkalmazásával elősegíti a belső
motiváció kialakulását.

Az óra bevezető, ráhangolódó szakaszában a
külvilág ingereinek kizárását, a figyelem és a
koncentráció kialakítását és a kíváncsiság
felkeltését helyezi előtérbe.
A felszabadult alkotói légkör megteremtése
érdekében
a
test
„felszabadítására”
a
feszültségoldásra,
energetizálásra
alkalmas
feladatokat, gyakorlatokat valósít meg.
Kihasználja a táncos feladatok nehézségében,
differenciáltságában és a versenyhelyzetek
előidézésében rejlő motivációs erőt.
Kíváncsi a tanuló előzetes tudására, véleményére,
figyel érzelmi állapotára, vagy az életkori
sajátosságaiból
adódó
problémáira,
érzékenységére.
Az egyéni képességek szerinti feladatokkal
sikerélményt biztosít minden tanuló számára,
értékeléskor önmagához és nem a társakhoz
viszonyítja a tanulót.
Alapvetően játékos és élményt nyújtó tanulási
folyamatokat valósít meg.
Tudatosítja a tanulókkal, hogy a tánc a társadalmi
érintkezés és a kultúra része.
Világos és ösztönző instrukciói segítik, bátorítják a
tanulókat.
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Változatos, érdeklődést fenntartó szemléltetést
tervez, minél több érzékszerv bevonásával segíti
a megismerési folyamatokat, a táncban rejlő
kreativitás megtapasztalását.
Stresszmentes, oldott légkört biztosít és az egyéni
fejlődés
eléréshez
szükséges
különböző
nehézségű feladatokat határoz meg.
Bemutatja a portfólióban, hogy táncos szakmai
pályafutása is példaként, motiváló tényezőként áll
a gyerekek előtt.

2.7.

Tervező tevékenysége során a
tanulási folyamatba illeszti a
foglalkozáson, a tanórán
kívüli
ismeretés
tapasztalatszerzési
lehetőségeket.

Tudatosan, a tanulási folyamatba ágyazottan
tervezi az önálló ismeretszerzést és tapasztalati
tanulást. Feltárja a tanulók előtt az ismeretszerzés
tanórán kívüli lehetőségeit is azért, hogy képesek
legyenek a tánc elméleti és gyakorlati
ismereteinek
önálló
megszerzésére
és
feldolgozására, hogy fejlődjön a tanulási, a
lényegfeltáró és elemző, illetve az adott táncos
formanyelv stílusjegyeit felismerő képességük,

A tanulói cselekedtetéssel törekszik a flow-élmény
előidézésére. Igyekszik tudatosítani a gyerekekben,
hogy a magabiztos szakmai tudás, a táncos
formanyelv ismerete, a technikai felkészültség és
az előadói képességek a testtudat kialakulását és az
egészséges énkép létrejöttét eredményezhetik.
Sokszínű,
képességfejlesztő
gyakorlatokat,
játékokat, technikákat alkalmaz, nagy hangsúlyt
fektet az érzékenyítésére, a kreativitásra és a
fantázia fejlesztésére.
Használja a mozgásfejlesztő, a digitális és IKTeszközöket, az online felületeket és a hagyományos
szemléltetési módokat, törekszik a tapasztalati
tanulás elősegítésére, minél több érzékszerv
bevonására.
A tanulók személyiségének sikeres integrációját
támogatja azzal, hogy a táncos
képzés mellett feltárja a tanulói tehetség
kibontakozásának akadályait és elhárítja azokat.
Követendő példaként áll a tanulók előtt táncos
pályafutása, személyes sikere, előadói és
koreográfusi alkotó tevékenysége, amely a
modellkövetés és azonosulás következtében
jelentős motiváló tényezőként hat a tanulókra.
A foglalkozásokon a tapasztalati tanulás érdekében
alkalmazza az improvizáció módszerét, a
gyakorlási szakaszban a párcserét, valamint a tánc
megfigyeltetését és elemzését.
Előtérbe helyezi a táncelemek funkciójának
felfedezését, megértését, a táncszerkesztés elveit, a
színpadi törvényszerűségek megismerését.
Lehetőséget teremt arra, hogy a tanuló a
megszerzett ismereteket a tanórán kívül különböző
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valamint formálódjon a tánc elképzelése,
újraalkotása, a táncos egyéniség kibontakoztatása
érdekében. Bemutatja a portfólióban, hogy
milyen szakmai rendezvényeken, versenyeken
vesznek részt a tanítványai annak érdekében,
hogy másoktól is tanuljanak, hogy képesek
legyenek
a
saját
teljesítményük
összehasonlítására és tapasztalatot szerezzenek az
idegen környezetben történő szereplés vagy a
versenyhelyzet megélésében.
Megtervezi a gyermekek, a Holisztikus szemléletű értékelést valósít meg, és
tanulók és nevelt, oktatott a dokumentumokból kitűnik, hogy pedagógiai
csoportok
értékelésének gyakorlatában jelen van a folyamatos
visszacsatolás. A tematikai egységekhez
módszereit, eszközeit.
kapcsolódóan a céloknak megfelelő értékelési
módszereket alkalmaz, amelyhez kidolgozza a
saját értékelési eszközrendszerét.
Folyamatosan reflektál a saját tevékenységére is,
megfigyeli a tanulók tantárgyhoz kapcsolódó
attitűdjét, figyelembe veszi véleményüket és
bevonja őket az értékelésbe is. Az ön és
társértékelés gyakorlatával kialakítja a reflexió
kultúráját.
Reflexióiban
kitér
arra,
hogy
milyen
módszerekkel tanította meg a tanulókat a hibák
felismerésére és javítására. A lemaradók egyéni
fejlesztését úgy valósítja meg, hogy ne sértse az
önbecsülésüket.
Portfóliójában bemutatja a saját maga által
készített, a táncos képességek fejlődését felmérő
értékelési eszközt: táncgyakorlatok, értékelési
szempontok meghatározását vagy az elméleti

élethelyzetekben is alkalmazhassa: táncház, egyéb
táncalkalmak, színpadi bemutatók, versenyek.

Nyitott és elfogadó szemléletű óravezetés jellemzi,
reflexióiból kitűnik, hogy a pozitív, előremutató,
fejlesztő értékelést alkalmazza gyakorlatában.
Nem állít teljesíthetetlen követelményeket a
tanulók elé. Pozitív visszajelzésekkel és a pozitív
szemléletű ön- és társértékelési kultúra
kialakításával teremti meg az oldott légkört, amely
magabiztosságot és felszabadultságot eredményez.
A táncos formanyelvnek megfelelő értékelési
eszközöket készít és alkalmaz, amelyek alkalmasak
az elméleti és gyakorlati tudás felmérésére.
Az értékelési szempontokat ismerteti a tanulókkal,
az értékelés folyamatába bevonja a tanulókat is. A
formatív, ösztönző értékelés és visszacsatolás
folyamatosan jelen van az órán. Az egyéni
értékeléskor a tanuló
önmagához mérten
megvalósított fejlődését és erőfeszítését értékeli. A
táncos teljesítmények elemzésekor segítő és
támogató attitűddel fordul a lemaradó, vagy hibázó
tanítvány felé, a probléma kezelésére többféle utat
és lehetőséget is kipróbál mindaddig, amíg el nem
éri a sikert. A megfelelő módszer megtalálását
követően tudatosítja tanítványában azt, hogy képes
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ismeretek
mérésére szolgáló
eszközöket volt megoldani egy problémát és az erőfeszítései
(feladatlap, teszt, esszé, kérdőív stb.).
sikerrel jártak.
2.9.

A gyermekek, a tanulók
fejlettségére is figyelemmel
bevonja őket a nevelésoktatás és a tanulás-tanítás
tervezésébe.

A szakmai munka megtervezésekor figyelembe
veszi a tanulók elképzeléseit, egyezteti a csoport
tagjaival a táncos formanyelv elsajátításának
terveit, a tanév során vállalt művészeti és
kulturális szerepvállalást, a vizsgaelőadás
követelményeit, a koreográfiai terveket.
A táncok színpadi bemutatójának tervezésben
megjelenik alkotói személyisége, koreográfusi
szemlélete, sajátos önkifejezési módja, amelyet a
magasabb évfolyamokon a tanulók bevonásával
valósít meg.

Kikéri a tanulók véleményét a tanórai
tevékenységekről,
az
együttműködés
eredményeiről,
az
óra
hangulatáról.
A
visszajelzéseket figyelembe veszi a következő óra
tervezésekor. Bevonja a tanulókat az alkotói
folyamatokba, épít az ötleteikre a koreográfia
készítésekor.

3. kompetencia: A tanulás támogatása
A táncpedagógus feladata a belső motiváció kialakítása, a tánc formanyelvének megismerésére, elsajátítására, újraalkotására irányuló érdeklődés és
a kíváncsiság folyamatos fenntartása, amely alapvetően meghatározza a gyermekek hozzáállását a tanuláshoz. A tanulás támogatása elsősorban a
belső indíttatáson, a közösen megélt élményen, az örömön, az egyéni és közösségi siker elérésén alapszik. Az önálló ismeretszerzést, feladatvállalást
a legkomplexebb módon segítik elő a tanórán kívüli tevékenységek, a táncos szakmai programok, tehetséggondozó foglalkozások, a táncművészeti
projektek, a komplex látásmód fejlesztését, a tantárgyköziséget támogató összművészeti projektek. A táncpedagógus megismerteti tanítványaival
az online felületeken elérhető tánccal kapcsolatos filmeket, az adatközlők táncairól készült felvételeket, híres koreográfusok alkotásait. A magasabb
évfolyamokon mindezek segítségével történik a táncelemek önálló feldolgozása, a meglévő ismeretek bővítése. A versenyre felkészítés időszakában
különösen fontos az önálló tanulás eredményeként elsajátított táncelemek adaptálása, átalakítása a tanuló személyiségének megfelelően.
Az önálló tanulást segítő formák a táncoktatásban: kiselőadás, tanulói prezentáció, házi dolgozat, gyűjtőmunka, kutatás, projektbemutató. A
táncművészeti ágon a legfontosabb tanulást és önfejlődést támogató módszer az improvizáció, amelynek során a tanuló önmaga ismeri fel a
képességeit, rendszerezi tudását. A táncelemek önálló elsajátítása, rögtönzése, egymáshoz kapcsolása, felfedezése elengedhetetlen a magabiztos
tánctudás eléréséhez. A kötött, félig kötött és szabad improvizációs technikák a testtudat és az önismeret fejlesztését is szolgálják. A tanulás
támogatása a pedagógiai folyamattervezés része és segíti a tehetséggondozást (ezen belül pedig új tehetségterületek felfedezését is lehetővé teszi).
Ismeret: a táncpedagógus az életkori sajátosságok figyelembe vételével tudatosan alkalmazza az önálló ismeretszerzést támogató technikákat,
eljárásokat, továbbá a különböző tanulásszervezési módszereket. A tanári bemutatás mellett ismeri a tanulói cselekedtetés, önálló felfedezés
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módszertani lehetőségeit és technikáit. Ismeri a kooperatív tanulás, a projektmódszer, a differenciálás, valamint a drámapedagógia módszereit, az
egyéni fejlesztés, tehetséggondozás tanulást támogató formáit.
Képesség: a táncpedagógus képes a tanulást támogató módszerek adaptálására a táncművészeti ág formanyelvének megfelelően, illetve a különböző
improvizációs módszerek szakszerű alkalmazására, továbbá a tanári bemutatás mellett a tanulói cselekedtetés sokszínű megvalósítására. A
táncpedagógus előtérbe helyezi a tanulási képességek támogatását, amelynek nagy jelentősége van a személyiségfejlesztésben, valamint a tehetséges
tanulók pályára irányításában.
Attitűd: a táncpedagógus az ismertátadással szemben a tanulói képességfejlesztést helyezi előtérbe. Nyitott a tanulói kezdeményezésekre, partner
azok megvalósításában és ösztönzi a tanulói alkotói kedvet.
Indikátorok
Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
3.1.
A tanulás támogatása során A csoportprofilból kiderül, hogy tisztában van a A célok és feladatok meghatározásakor figyelembe
épít a gyermekek, tanulók tanulók motivációival, céljaival, képességeivel, a veszi a tanulók és a csoport igényeit és
szükségleteit, a táncóra minden részét tudatosan a
egyéni
céljaira
és szülők elvárásaival.
szükségleteire, a gyermek- és A nevelési és a táncos szakmai fejlesztést a csoport célok elérése érdekében határozza meg. Képes a
tanulócsoport sajátosságaira. összetétele, szociokulturális háttere, az egyén és a többféle célképzésnek megfelelően összeállítani az
csoport céljai és feladatai alapján tervezi meg.
óra menetét, gyakorlatait, tevékenységeit.
A tervezéskor törekszik az egyéni és a Minden tanulót igyekszik bevonni a feladatokba,
csoportérdekek összehangolására.
de tiszteletben tartja az egyéni attitűdöket, a
Segíti a tanulókat a céljaik elérésében, biztosítja pillanatnyi lelkiállapotot.
számukra az egyéni haladás lehetőségét a tanórán A nehezebb feladatok esetében kitartásra nevel,
és a tanórán kívüli tevékenységek során, segíti a pozitív megerősítéssel, biztatással erősíti az
tehetséges tanulók felkészítését a táncos pályára.
önbizalmat. Tudatosítja az fizikai erőfeszítés
fontosságát és hasznát.
Partneri együttműködés kialakítására törekszik, a
tanulói kezdeményezésekre pozitívan reagál.
Az
átlagtól
eltérő
tanulók
fejlesztését
differenciáltan valósítja meg. Meggyőződik a
tanulók elégedettségéről, tájékozódik a tanulók
hangulatáról, a tánctanuláshoz kapcsolódó
érzelmeikről.
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Képes a pillanatnyi állapothoz, a pedagógiai
helyzethez igazítani a táncos feladatokat,
gyakorlatokat, játékokat, érzékenyen reagál a
tanulók érzelmi, hangulati visszajelzéseire. Képes a
cselekvés
közbeni
reflexióra
és
tervei
módosítására, a szelektálásra, a céloknak megfelelő
térszervezésre, a tartalom és a forma összhangjának
megteremtésére.
Emocionálisan
kifinomult
érzékeléssel
rendelkezik, ráhangolódik a gyerekek érzelmi,
hangulati állapotára, figyeli a reakcióikat,
megnyilvánulásukat, olvas a metakommunikációs
jelekből, nem sérti meg a tanulók önbecsülését,
hanem erősíti az önbizalmukat.
Az óra egyes részeinek hosszát, intenzitását
összehangolja a tanulói igényekkel.
Tiszteletben tartja a testi adottságok vagy
egészségügyi problémák miatt fennálló egyéni
igényeket, korlátokat, a gyerekeket is elfogadásra,
társaik segítésére neveli.
Nem terheli túl a gyerekeket, figyel az
egészségmegőrzésre, a balestek elkerülésére.
Ugyanakkor a tánc esztétikus megjelenítéséhez
szükséges izomzat kialakítását és fejlesztését a
táncos formanyelvnek megfelelő technikákkal
tudatosan, az életkornak megfelelően valósítja
meg.

Tervezése során ügyel arra, hogy ne okozzon
fizikai túlterhelést, olyan feladatokat tervez,
amelyek nem hatnak negatívan a tanulók pszichikai
és mentális állapotára. Nagy hangsúlyt fektet a
balesetek elkerülésére, a bemelegítésre, a céloknak
megfelelő tréning megvalósítására. A test
felkészítése a táncos mozgásra elengedhetetlen
része a táncórának.
Ismeri a társak előtti vagy a nyilvános
szereplésekkel,
színpadi
bemutatóval,
versenyhelyzettel járó belső feszültséget és ennek
oldására megfelelően felkészült.
Empátiával, elfogadással, a nehéz helyzeteken
átsegítő pozitív attitűddel és bizalommal fordul a
tanítványai felé.
Megfigyeli és a tervezés során figyelembe veszi,
hogy mely táncos gyakorlatokat végzik szívesen a
gyerekek, mely játék segíti a motivációt, a
bevonódást, az azonosulást, melyek azok a
feladatok, amelyek fizikai és szellemi aktivitást,
örömet váltanak ki és energetizálnak.
Felkelti és fenntartja a A tervezés dokumentumaiból kitűnik, hogy a Tudatosan tervezi és valósítja meg a megérkezés, a
gyermekek,
a
tanulók sikeresség alapjának tekinti a bevonódást, a ráhangolódás és az érdeklődés felkeltésének
mozgásigény kialakítását, az elkötelezettséget a lehetőségeit az adott órán.
érdeklődését.
magasabb színvonalú igényes munkára. Ennek
Figyelembe
veszi
a
gyermekek,
a
tanulók
aktuális
fizikai,
érzelmi
állapotát.
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érdekében törekszik a folyamatos megújulásra, az
életkornak megfelelő,
tevékenységközpontú,
felfedező munkaformák kialakítására.
Problémafelvetéseivel, irányított kérdéseivel a tánc
lényegének, funkciójának és szerkezetének
megértési folyamatát segíti elő, megteremtve ezzel
a felfedezés élményét.
Óratervezése változatos, törekszik arra, hogy új és
izgalmas gyakorlatokkal lepje meg a gyerekeket
vagy új tanulási stratégiákat próbáljon ki. Az
érdeklődés
felkeltéséhez,
fenntartásához
szemléltető és mozgásfejlesztő eszközöket is
használ.
A táncos formanyelv tanítása mellett képes
kitekinteni egyéb táncos területekre is, beépíti
gyakorlatába más táncstílusok technikai fejlesztő
elemeit, vagy csupán hangulati tényezőként
használja a tananyagon kívüli táncos formákat,
zenei elemeket.

3.4.

Nyugodt
és
biztonságos Tervezéseiből kitűnik, hogy a táncpedagógus
nevelési, tanulási környezetet befogadó, elfogadó személetű. A személyiség
integrációját támogató attitűdje elősegíti a tanulók
teremt.
biztonságérzetének kialakulását.
Tanítványait is elfogadásra, együttműködésre,
mások tiszteletére és kölcsönösségre neveli.
Különösen ügyel az esélyegyenlőség biztosítására.
Pozitív,
érzelmileg
biztonságos
tanulási
környezetet teremtő módszereket alkalmaz,
tudatosan él a játék öröméért végzett mozgás
felszabadító hatásmechanizmusával.

Színes és érdekes játékokkal, táncgyakorlatokkal,
eszközhasználattal, változatos zenékkel igyekszik
felkelteni a közös munka iránti érdeklődést
A tanári bemutatóval példát mutat, mintát ad,
felkelti a megismerés vágyát. A tanulói
tevékenységet helyezi a középpontba, folyamatos
interakciókkal tartja fenn az érdeklődést, változatos
tevékenységi formákkal biztosítja a feszültséget és
a bevonódást.
A mozgás és táncélmény kialakítása fontos
számára, ezért óravezetése intenzív, impulzív,
magával ragadó.
Az elméleti és a gyakorlati ismeretek
megszerzéséhez a felfedező élményt nyújtó
feladatokat helyezi előtérbe, épít a tanulók
megfigyelésére, véleményére, tapasztalataira,
kíváncsi a feladatok, gyakorlatok által kiváltott
érzelmi reakciókra. A tanuló figyelmét saját
testének
megfigyelésére
valamint
a
mozgáskorrekció képességének kialakítására is
irányítja.
A
táncóra
viselkedési,
öltözködési
és
balesetmegelőző
szabályainak
betartásával
megteremti a biztonságos tanulás feltételeit.
Elvárja tanítványaitól, hogy a környezetnek, a
tevékenységnek és a táncos formanyelvnek
megfelelő öltözékben és hajviselettel jelenjenek
meg az órán. Az átöltözéssel új környezetet és
közeget teremtenek, amely elősegíti a külvilág
kizárását.
Törekszik a test és a lélek felszabadítására,
segítséget nyújt a testi adottságok elfogadásához,
az egészséges testkép kialakításához, a test
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A tánc a térben működik, ezért fontos, hogy
megfelelő tér álljon rendelkezésre a csoport
létszámának és a táncos műfaj térigényének
megfelelően.
A páros viszony különböző érintési és
összekapaszkodási
módokat,
interakciókat
feltételez. Nevelési céljai között szerepel az
önelfogadás, mások elfogadása.
A portfólióból kiderül, hogy nagy gondot fordít a
külső nevelési-oktatási környezet tisztaságára,
esztétikumára, a korszerű oktatási eszközök és a
speciális mozgásfejlesztő eszközök biztosítására.

3.5.

Feltárja és szakszerűen kezeli
a tanulási folyamat során
tapasztalt
megértési
nehézségeket.

A racionális és emocionális tényezők, a
szimbólumok jelentéstartalmának megismerése, a
tánc
funkciójának,
szerkezetének,
összefüggéseinek vizsgálata, a gondolatok,
tartalmak, történetek közvetítése, a színpadi
törvényszerűségek megismerése és megértése
érdekében
alkalmazza
a
folyamatos
visszacsatolást, megbizonyosodik arról, hogy
milyen szintre jutottak el a tanulók a megértésben,
az adaptációban vagy az újraalkotás folyamatában.
Vizsgálja, hogy milyen akadályozó tényezőkkel
kell számolni, és milyen módon tudja az egyéni
gátakat felszabadítani, az akadályokat elhárítani.
Mindezeknek megfelelően képes változtatni
módszerein.
A táncanyaghoz kapcsolódóan megtervezi
mindazon fogalmak, a táncos szaknyelv
megtanítását és értelmezését, amely a gyakorlati
tánctevékenységhez
elengedhetetlenül

formálásához, alakításához, az egészséges életmód
tényezőinek
megismeréséhez.
(mozgás,
táplálkozás, megelőzés, stb.) Mindezt türelemmel,
az önbecsülés megőrzésével teszi.
A
technikailag
nehezebb,
veszélyesebb
gyakorlatok végrehajtása során (emelés, ugrás,
forgás) körültekintően jár el, ügyel a tanulók,
növendékek testi épségére, felhívja a figyelmet a
szabályok betartására, a veszélyekre.
A biztonságot a versenyhelyzetek kerülésével és az
ösztönző, pozitív légkör kialakításával teremti
meg.
Inspiráló,
műhelymunkára
alkalmas
környezetet alakít ki, amely tükrözi az adott
tanszak formanyelvét.
A tanórán figyel arra, hogy instrukcióit
megértették-e a gyerekek, a számukra idegen
szöveget, fogalmat a tanulókkal közösen értelmezi.
A szakkifejezéseket megfelelően használja,
tudatosítja azok jelentéstartalmát.
Az esetlegesen fennálló nyelvi hátrányok
leküzdésére a mondókák, rigmusok, dalszövegek
és a mozgás összekapcsolásával állít össze
gyakorlatokat.
A tanulói reflexiók és a táncgyakorlatok
megvalósítása során meggyőződik a megértés
szintjéről, a cselekvésen alapuló gyakorlati
példákkal, a megtapasztaláson keresztül igyekszik
rögzíteni az ismereteket és az összefüggéseket.
Figyel a lemaradókra, a folyamatos és kölcsönös
visszacsatoláson keresztül törekszik arra, hogy a
megértési folyamatot többféle módszerrel segítse,
hogy minden tanulónak sikerüljön elérni a kívánt
szintet.
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szükségesek. A megértést a gyakorlatokon, az
improvizációkon keresztül méri fel és arra
folyamatosan reflektál.
A portfólió dokumentumaiból kitűnik, hogy a
felkészüléshez használja, ismeri és a célok
elérésének érdekében. az infokommunikációs
eszközöket. Bemutatja a kutatásra alkalmas online
felületeket, megismerteti a tanulókkal az
infokommunikációs eszközök használatát.
Táncos videófelvételek kollektív elemzésével
alakítja ki az önálló tánctanuláshoz szükséges
speciális látásmódot, az értékes és a kevésbé
értékes közötti különbségtétel képességét.
Tudatosítja a gyerekekben, hogy a koreográfia
szellemi termék, azt az alkotó engedélye nélkül
bemutatni nem lehet. Megismerteti a jogdíj
fogalmát és azt, hogy a nem jogdíjas alkotások
esetében sem etikus „idegen tollakkal ékeskedni”.

3.6.

Ösztönzi a gyermekeket, a
tanulókat a hagyományos és
az
info-kommunikációs
eszközök célszerű, kritikus,
etikus használatára a tanulás
folyamatában.

3.7.

Fejleszti a gyermekek, a A tánc gyakorlatorientált tevékenység, a speciális
képességek
(mozgásmegfigyelés,
tanulók tanulási képességeit. táncos
mozgásemlékezet,
utánzás,
mozgásképzet,
mozgáskövetés, mozgáskoordináció, kondicionális
képességek) fejlettségi szintje és annak folyamatos

Az infokommunikációs eszközöket a nevelési,
tanulási folyamatot segítő céllal alkalmazza az órán
(az érdeklődés felkeltése, példa, minta bemutatása,
táncelemzés, feladatleírás, rejtvény, fogalom
tisztázása, képek, tánchoz kapcsolódó irodalmi
alkotások keresése, kép, fotó, térkép bemutatása
stb.).
A projektort, a számítógépet, az internetet képes
megfelelően és magabiztosan kezelni. A
videófelvétel készítése az egyéni teljesítmények
elemzéséhez, s a koreográfiakészítéshez nyújthat
segítséget. A felvétel készítéséhez kérni kell a
szülők hozzájárulását (célszerű nem alkalmanként,
hanem a jelentkezéskor ezt megkérni). Biztosítja a
tanulókat, hogy a felvételeket mások számára nem
teszi közzé, ugyanakkor ügyel arra is, hogy ne
fordulhasson elő másokat kellemetlen helyzetbe
hozó kalózfelvétel készítése (mobiltelefonok csak
kikapcsolt állapotban lehetnek a teremben), a
személyiségi jogok ne sérüljenek a felvételek
esetleges nyilvánossá tételével.
A tanulókat önálló kutatómunkára, az internet
célirányos használatára ösztönzi és lehetőséget
teremt a kutatási eredmények prezentálására (tabló,
kisbeszámoló, power point, pályamunka) is.
A tánctanulási folyamatban is lényeges szerepet
tölt be az alapképességek (figyelem, koncentráció,
megértés, emlékezet) fejlesztése, amelyre a
játékok, táncgyakorlatok, drámajátékok, népi
gyermekjátékok, mondókák, ritmusgyakorlatok
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célirányos fejlesztése meghatározó a tánctanulás
folyamatában. Ezért a terveiben nagy szerepet szán
a motorikus és pszichomotorikus képességek
fejlesztésének.
Az adott korosztálynak és a személyes
adottságoknak megfelelő mozgásfejlesztéssel, a
nagy- és a finommotoros mozgásokkal, az
egyensúly és a térhasználat gyakorlataival, az
idegpályák
összekapcsolásával,
a
szabályjátékokkal az általános tanulási képességek
fejlesztését is szolgálja.

3.8.

Az
önálló
tanuláshoz
szakszerű
útmutatást
és
megfelelő tanulási eszközöket
biztosít.

A táncelemek önálló gyakorlásához szempontokat
határoz meg, útmutatókat készít, az önálló tanulás
eredményére
pedig
folyamatos,
fejlesztő
értékeléssel reflektál. Ismerteti a táncos
szakirodalmat, a követendő példaként szolgáló
táncos felvételeket, autentikus archív felvételeket
és ösztönzi a tanulókat az önálló kutatásra,
ismeretszerzésre. Szerepel a gyakorlatában a
tanulói önálló ismeretszerzés eredményeinek
bemutatása, annak különböző formái (prezentáció,
tabló, gyakorlati bemutató stb.) Az önálló
ismeretszerzés feladatai az egyén és a csoport
érdekeit is szolgálják, lehetőséget teremtenek a
tanulók számára a belső tudásmegosztásra, a társak
bevonására, az egymástól való tanulásra.

sokféle lehetőséget biztosítanak. Nagy gondot
fordít a testséma kialakítására, a kétoldaliság
fejlesztésére, a képzelet, a fantázia és a mozgás
összekapcsolására, a térérzékelésre, a testtudat
kialakítására, valamint a koordináció és a kondíció
fejlesztésére, az összerendezettség kialakítására.
Célja, hogy a táncos képességek fejlesztésével a
tanuló könnyedén, rövidebb idő alatt legyen képes
különböző táncelemek, stílusok, táncfolyamatok
elsajátítására.
Fejleszti
a
színpadi
megjelenéshez
elengedhetetlenül szükséges előadói képességeket
is, az improvizációs technikák alkalmazásával
elősegíti az önismeretet, a táncos egyéniség
kialakulását.
Az önálló tanulás a táncművészeti ágon a magasabb
évfolyamokon jellemző általában, illetve egyedi
igényekhez igazodik és önkéntes módon képes
hatékonyan és eredményesen megvalósulni. A
feldolgozandó témát a tanulókkal közösen
határozza meg.
A kutatási feladatokhoz, házi dolgozatok
készítéséhez, játékgyűjtemény összeállításához,
adott tánctechnika, táncelem, tánctípus önálló
elsajátításához átgondolt és a célok megvalósítását
segítő szempontsort és útmutatót készít.
Használja a megjelent, az elméleti ismeretek
elsajátítását segítő kiadványokat, munkáltató
segédanyagokat,
azokat
lehetőség
szerint
elérhetővé teszi az érdeklődő gyerekek számára is.
Az önálló ismeretszerzés tanulók által bemutatott
eredményeit a tanulókkal közösen értékeli, pozitív
megerősítésekkel a tanulókat és másokat is
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A portfólió dokumentumaiból, különösen az
óratervek reflexióiból kiderül, hogy tisztában van a
fizikai, testi és lelki érés folyamataival, az eltérő
utakkal. Figyelemmel van az eltérő képességekre, a
mentális és szociokulturális tényezőkre
A tervezésben fellelhető a táncelemzés
módszerének alkalmazása, amely során a tanulók
felismerhetik a hibákat és maguk fedezhetik fel a
megfelelő megvalósítás módját, valamint az
érzetekben rejlő különbségeket.
A tánctanulásra, mint hosszú távú fejlesztésre
tekint, a hibák elemzésével a hibák okait vizsgálja,
és a kiváltó okok megszüntetésére törekszik.
Hibázás előfordulhat a játékszabályok szándékos
figyelmen kívül hagyásával, amely tönkreteszi a
csoport játékos tevékenységét, a játék izgalmát.
Reflexióiból kitűnik, hogy tudatosan törekszik a
direkt
hibázás
okainak
feltárására,
a
csoportműködés és a közös élmény átélése
érdekében a probléma orvoslására.

3.9.

A gyermekek, a tanulók
hibázásait, tévesztéseit a
tanulási folyamat szerves
részeinek tekinti, és a
megértést elősegítő módon
reagál rájuk.

3.10.

Támogatja a gyermekek, a A táncelemek újraalkotási képessége az
tanulók
önálló improvizáció által teljesedik ki, amelynek a
gondolkodását, elismeri, és a fejlesztéséhez megfelelő gondolkodásmódra,

ösztönöz az önálló ismeretszerzésre. Törekszik
arra, hogy a megszerzett ismeret, vagy tudás a
csoport számára is hasznosítható legyen. Tudja,
hogy a kortársak elismerése milyen meghatározó
lehet a tehetség kibontakozásában, ezért olyan
helyzetet teremt, ahol a társak is részt vesznek a
pozitív megerősítésben, képesek örülni a
többletfeladatot vállaló tanuló sikerének.
Figyelembe veszi az eltérő fejlődési utakat, a
körülményeket,
a
tanuló
személyiségét,
adottságait,
képességeit
és
pozitív
visszacsatolásaival elősegíti az önbizalom
megerősítését, fenntartja a tanuló pozitív
viszonyulását, táncolási kedvét. A táncélményt
helyezi előtérbe, nem a táncgyakorlat merev és
pontos végrehajtását. Elfogadó, ösztönző attitűd
jellemzi. Olyan nézőpont kialakítására törekszik,
amely segíti a tanulót a felismert hiányosságok
korrigálásában. A hibát megoldandó problémaként
kezeli és több alternatíva végiggondolására
ösztönzi a tanulókat.
A tévesztések elemzésével arra irányítja a
figyelmet, hogy legközelebb mire érdemes
odafigyelni, miközben megerősítést is ad. Felhívja
a figyelmet a helyes táncos megvalósításhoz
kapcsolódó érzetekre, kialakítja a belső figyelmet
és fejleszti a tudatos korrigálási képességet. A
szándékos hibázás lelki, pszichikai okait igyekszik
feltárni és megfelelő fejlesztésekkel törekszik a
normakövetést kialakítására.
Bevonja a tanulókat az alkotói folyamatokba, az
önálló kezdeményezésekre pozitívan reagál és azok
kipróbálására is teret ad az órán.
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tanítás-tanulási
folyamat látásmódra, stílusérzékre van szükség. Az
részévé
teszi improvizációs készség fejlesztése a tanulási
kezdeményezéseiket
és folyamat egyik legfontosabb részeként jelenik meg
a tervezésben.
ötleteiket.
A tanulói elképzelések, ötletek beépítésére a
táncfolyamatok, táncos etűdök, koreográfiák közös
létrehozása is lehetőséget nyújt.
A tanítási óra tervezett feladatait, tanulói
tevékenységeit képes felülírni a tanulói
kezdeményezések megvalósításának előtérbe
helyezése érdekében. Az aspektusváltás képessége
tükröződik a portfólió dokumentumaiból.
A
táncelemzésekkel,
az
összefüggések
felismertetésével, a problémamegoldásra fókuszáló
feladatokkal,
a
mozgásmemória
kapacitásnövelésével, az alkotói tevékenységekkel
a gondolkodás fejlesztését segíti elő.

Képes a tervein változtatni, ha ezzel a tanulók
feladat iránti elkötelezettségét növeli és megerősíti
a tanulói kreativitást. Jelen van az órán az
improvizáció és az elemző, gondolkodtató
szemlélet, a táncos tevékenységgel kapcsolatos
reflexió.

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű
vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
A táncoktatás elsődleges célja a személyiségfejlesztés. A tánc komplex hatásmechanizmusával, sokszínű tevékenységi formáival segíti a
személyiség integrálását és életminőségének változását. Részévé válik a mozgásműveltségnek, a társadalmi érintkezésnek, az emberi
kapcsolatoknak. Elősegíti a kapcsolatteremtést, oldja a gátlásokat, az emberek közötti nonverbális kommunikáció eszközének is tekinthető.
Társadalmi hasznosság tekintetében hidat épít a nemzedékek közé, fejleszti az empátiát, a közösséghez tartozást, a közösségért vállalt felelősség
érzését, és rendszeres életritmust alakít ki. A tánc összetett esztétikai és művészeti cselekvés, amely egyszerre, egy időben, többféle képesség
fejlesztését is szolgálja, erősíti az izomzatot, az állóképességet, a testérzést, testtudatot, ezzel elősegíti az egészséges életvitelt. Fejleszti a vizuális
képességeket, a tapintó érzékelést, a hallást. A tánc térben és időben egyszerre hozza működésbe a tanuló alkalmazkodási képességeit, továbbá
fejleszti a zenei-ritmikai képességeket. Lehetőséget kínál az önkifejezésre, támogatja az egészséges énkép kialakulását, növeli az önbizalmat, az
érzelmi intelligenciát is. A tánc a pillanat művészete, időbeli (ritmika) és térbeli (plasztika) kiterjedéssel, kinesztetikai határokkal rendelkezik,
megvalósításához kifejtett erőre (dinamika) van szükség. A táncpedagógia célja: egészséges életvitelt folytató, pozitív beállítottságú, testtudattal
és fejlett mozgáskultúrával, valamint magas szintű érzelmi intelligenciával rendelkező, egészséges emberek nevelése. A táncpedagógia módszerei
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és pedagógiai eljárásai jelentős mértékben járulnak hozzá a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztéséhez, a szociális folyamatok támogatásához, a
szabálytudat kialakításához, a koncentráció, a figyelem, az emlékezet fejlesztéséhez, a nagymozgásokkal pedig a tanulási folyamatok
fejlesztéséhez. A tánc munkára, kitartásra, önfegyelemre nevel. A tanulók a közös cél eléréséért képesek a feladatvállalásra, az áldozatvállalásra,
a közösségi érdekek előtérbe helyezésére. A tánc ugyanakkor önismeretre, magabiztosságra is nevel. A tanórai keretek között és a tanórán kívüli
tevékenységek (projektek, színpadi bemutatók, hagyományőrzés, játékok, vetélkedők, táborozás, szakmai kirándulások, versenyek, tehetségkereső
programok, tehetséggondozás) során kialakított oldott alkotói légkör, a gátlások feloldása, a közösen átélt öröm és sikerélmény a személyiség
kiteljesedését szolgálja. A táncpedagógus feladata a személyiség komplex fejlesztése, a tehetség kibontakozása érdekében tett erőfeszítések mellett
a képesség és készségbeli akadályok elhárítása és a gyenge oldal fejlesztése is.
Ismeret: a táncpedagógus ismeri a komplex személyiségfejlesztés módszereit, az erős oldal, gyenge oldal mérlegelésével az önsegítő módszereket,
a tanulásmódszertan tényezőit. Ismeri az önálló tanulás szakmaspecifikus formáit, lehetőségeit, az önismeret, önértékelés, a pozitív énkép és testkép
támogatását, a táncos eszközöket, a pozitív, fejlesztő értékelés hatásmechanizmusát, a tehetségazonosítás és gondozás, továbbá a
hátránykompenzáció módszertanát.
Képesség: a táncpedagógus elősegíti a tanuló személyiségének integrációját, képes a tanuló sokoldalú megismerésére és az egyéni igényeknek
megfelelő fejlesztésére, a tanuló motiválására, a feladat iránti elkötelezettségének kialakítására, az önálló tanulás képességének támogatására, a
társas együttműködés és az érzelmi intelligencia fejlesztésére.
Attitűd: a táncpedagógus elkötelezett a személyiség megismerése és komplex fejlesztése mellett. A tanulók integrálása és a sikeres életvitel
megalapozása céljából sokoldalú fejlesztést valósít meg. Társként, segítőként áll a gyermekek mellett, kölcsönös tisztelet és bizalom jellemzi a
gyermekekkel való kapcsolatát.
Indikátorok
Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
4.1.
A
nevelés-oktatás A gyermek fejlődését nem csak szakmai Figyelembe veszi, hogy a tanulók különböző
folyamatában a gyermekek, szempontból tervezi, hanem hatékonyan fejleszti a képességekkel, testi és lelki adottságokkal
is. A rendelkeznek, továbbá sajátos fejlődési utat járnak
a tanulók értelmi, érzelmi, tanulók egészséges életszemléltét
szociális
és
testi művészetek, ezen belül a táncművészeti alkotások be.
sajátosságaira
egyaránt megértésére nevel, emberi és erkölcsi szempontból Tudatosan alakítja ki az érzelmi kötődést a táncos
is gazdagítja tanítványait, fejleszti a társas tevékenységekhez, a csoporthoz, a közösséghez. A
kiemelt figyelmet fordít.
kapcsolatokat, segíti az önismeretet, önmaguk és tánctanítás során problémákat vet fel, kérdésekkel
mások elfogadását. Segítséget nyújt a táncos irányítja a tanulók figyelmét a probléma
egyéniség kibontakozásához, értékeket közvetít, megoldására. (Hogyan lehetne?) A tanulói táncos
közösen alakítja ki a tanulókkal a csoport tevékenységgel válaszokat keresnek, megoldási
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4.2.

Tudatosan teremt olyan
pedagógiai
helyzeteket,
amelyek
segítik
a
gyermekek,
a
tanulók
komplex
személyiségfejlődését.
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normarendszerét. Ismeri a tanítványait, a
csoportprofil alapján nagy hangsúlyt helyez
nevelési helyzetek megoldására. Az esetleírása
képet ad arról, hogy milyen nevelési helyzetekben
volt eredményes, milyen módszereket alkalmazott.
Az óratervekből, reflexiókból kitűnik, hogy a
táncra, mint a testet és lelket formáló, művészeti
értéket képviselő és teremtő tevékenységre tekint,
amely hatással van a tanuló érzelmi
intelligenciájára, ízlésére, sőt az életmódjára is.
A tervezésekben hangsúllyal szerepel a testtudat, az
egészséges énkép kialakítása, az önismeret
fejlesztése.
A gyakorlatorientáltság mellett az értelmi
képességek fejlesztésére is hangsúlyt helyez, a
tudás, a helyzetfelismerés és rögtönzés
meghatározó tényező a tánctevékenység során.
Ismeri a személyiségfejlesztés tényezőit, területeit
(önismeret, énkép, kommunikáció, kreativitás,
társas együttműködés, divergens gondolkodás,
empátia)
és
táncpedagógiai
módszereivel
tudatosan, személyre szabottan tervezi meg a
fejlesztést. Komplexitásra törekszik a táncórán és a
tanórán kívüli tevékenységek és lazító programok
során. Kitűnik a portfólió dokumentumaiból az a
szemlélet, hogy nem tantárgyat, hanem gyermeket
tanít. Olyan kreatív feladatokat tervez, amelyben
sikerélményhez juttatja a tanítványait és növeli
önbizalmukat, a kommunikációs képességüket, a
társas
kapcsolataikat,
a
közösségi
szerepvállalásukat.

javaslatokat
mutatnak
be,
kísérleteznek,
improvizálnak. Mindezekkel és a táncelemzésekkel
fejleszti az értelmi képességeket is. A lelki
gazdagítás mellett törekszik a fizikai adottságok
átalakítására, a helyes testtartás kialakítására. A
megfelelő testsúly elérésére ösztönöz, finoman és
körültekintően nyújt segítséget a túlsúlyos
gyermekeknek.

Nem
csak
a
tanulói
teljesítményre,
feladatmegoldásokra
reflektál,
hanem
a
viselkedési,
társas
együttműködésre,
kommunikációs megnyilvánulásokra, nevelési
helyzetekre is.
A mozgásfejlesztő módszerek mellett alkalmazza
az
önismereti
játékokat,
szerepjátékokat,
drámajátékokat, az egyéb művészeti ágak és
kiegészítő mozgás- és tánctechnikák fejlesztő
tevékenységeit, például a beszéd- és légző
gyakorlatokat, ritmusgyakorlatokat, vagy akár a
finommotoros mozgást és a képzelőerőt fejlesztő
rajzolást is. Elősegíti az órán a mozgásképzet,
mozgásfantázia fejlesztését, fejleszti az előadói
képességet, megerősíti az egyéni sajátosságokat,
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4.3.

Tiszteletben
tartja
a
gyermekek,
a
tanulók
személyiségét,
tudatosan
keresi a bennük rejlő
értékeket, a gyermekekhez,
a tanulókhoz felelősen és
elfogadóan viszonyul.

4.4.

Megismerteti
a
gyermekekkel, a tanulókkal
az érintett korosztályra a
tantervi,
tartalmi
szabályozókban
meghatározott
egyetemes
emberi, európai és nemzeti
értékeket és azok tiszteletére
neveli őket.

Alapfokú művészetoktatás

A reflexióiból kiderül, hogy minden gyermekhez
megkülönböztetés nélkül és pozitívan viszonyul,
elismeri a gyermekek erőfeszítéseit, értékeli az
elért eredményeket. Gyermekszeretete, befogadó,
elfogadó szemlélete tükröződik reflexióiban,
esetleírásában.
A
gyermek
személyiségének
megfelelő
módszereket és formákat alkalmaz, rávezeti a
tanulót, hogy ismerje fel sajátértékeit.
Arra törekszik, hogy a gyermekek is felismerjék a
személyiségükből fakadó gátló tényezőket és
közösen próbálják ezeket a gátakat oldani.
Tudatosan törekszik arra, hogy minőségi változás
következzen be a tanuló szemléletmódjában és a
tanulói környezet hozzá való viszonyulásában is. A
dramatikus játékokon, a táncos szokásokon, a
hagyományok megismerésén keresztül segítséget
nyújt a viselkedési minták, társadalmi szerepek
elsajátításában. A tanulók választási, döntési
helyzetek elé állításával lehetőséget teremt a
felelősségvállalás kialakítására.
Megjelenik a portfólió dokumentumaiban az az
értékrend, amelyet az adott táncos formanyelv
képvisel és amelyen keresztül formálni kívánja a
tanuló értékrendjét is.
Gondot fordít a hazai és nemzetközi táncműhelyek
megismertetésére, mintaként, követendő példaként
állítja neves táncosok életútját és alkotásait, az
általuk képviselt irányzatokat, stílusokat.

segíti a táncos egyéniség megnyilvánulását,
kibontakozását.
A fejlődést az egyénen belül, önmagához mérten
értékeli és irányt is mutat a további fejlődési szint
eléréséhez.
Támogatja a tanulók egyéni feladatvállalását, a
szereplehetőségek
kiaknázását,
döntési
helyzetekben a tanulói álláspontokat tiszteletben
tartja.
Bizalmi kapcsolatot alakít ki a tanulókkal, akik
tudják,
hogy
bármilyen
problémával
megkereshetik.

Az órán a táncos formanyelv és a hozzá tartozó
elméleti ismeretek értékeinek megismertetésére is
hangsúlyt fektet, bemutatja a táncos formanyelvhez
kapcsolódóan a hazai és a nemzetközi szinten
ismert és kiemelkedő teljesítményt nyújtó
alkotókat, táncos előadókat, együtteseket, elméleti
szakembereket.
Tudatosítja a tanulókban, hogy a táncos kultúra
része a mindennapi életünknek, közvetítő erejét
tekintve egyetemleges, az emberiség sajátja.
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4.5.

Tudatos értékválasztásra és
a
saját
értékrendjük
kialakítására ösztönzi a
gyermekeket, a tanulókat.

4.6.

Tudatosan alkalmazza a
gyermekek,
a
tanulók
sokoldalú
megismerését
szolgáló
pedagógiaipszichológiai módszereket.
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A
nemzeti
táncaink,
hagyományaink Tudatosítja
azt
is,
hogy
a
magyar
megismertetésével célul tűzi ki a nemzeti identitás néptánchagyomány – megőrizve individuális
erősítését.
formáját – különlegesen sokszínű és gazdag.
A tanszakok, táncstílusok, a táncos műfajok
mindegyikére jellemző, hogy törekszik a
megújulásra, új irányok, színpadi kifejezési
eszközök és formák keresésére. A tanítási órán a
gyerekek is kísérletezhetnek, kereshetik a táncos
önkifejezés különböző formáit és lehetőségeit.
Reflexióiból kiderül, hogy az értékes és az Összehasonlító elemzéseket valósít meg az órán,
értéktelen közötti különbségtételre nevel, ízlést felfedezteti a gyerekekkel az adott formanyelv
formál, kialakítja a stílusérzéket, tudatosítja a tánc jellemző stílusjegyeit; a tánc és a mozgás esztétikus
esztétikus
megjelenítésének
követelményeit, bemutatását és a megfelelő táncos magatartást várja
szabályait.
el a tanítványaitól.
Alkalmazza a táncelemzés módszerét, amely
lehetőséget teremt a véleményformálásra, a
kulturált vitára.
Ismeri a tanulói megismerési módszereket és a A táncórán az életkornak megfelelő játékok, egyéni
táncos
tevékenységekből
adódó
speciális és
csoportos
improvizációs
feladatok
megismerési lehetőségeket (pl. táncos fellépés megvalósítása során megfigyeli a tanulók
előtti állapot, stresszkezelés a vizsgán, versenyen, viselkedését, spontán reakcióit és azokra reflektál.
együttműködés a társakkal stb.).
Olyan asszociációs játékokat is megvalósít,
A csoportprofil és a tematikus tervezés amelyekből indirekt módon információkat nyer a
dokumentumaiban rögzíti, milyen nevelési-oktatási tanulók hangulatáról, pillanatnyi állapotáról,
helyzeteket, tanórán kívüli tevékenységeket tervez helyzetéről, problémáiról.
annak érdekében, hogy több oldalról is megismerje A térszervezési feladatok, a párválasztó játékok
a tanítványait. A tanuló személyiségének lehetőséget biztosítanak arra, hogy tájékozódjon a
megismerését szolgálják a tanóra részét képező társas kapcsolatról, viszonyokról, a perifériára
játékok, a csoportos és egyéni feladatvállalások, az került gyerekekről.
iskolán
kívüli
tevékenységek,
táncos Direkt módon, beszélgetéssel szerez információt a
rendezvények, közösségi programok. A minél tanóra után vagy a lazító programok során.
szélesebb körű információgyűjtés érdekében
bevonja
a
szülőket,
kollégákat.
A
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4.7.

Felismeri a gyermekek, a
tanulók személyiségfejlődési
és – az esetleg jelentkező –
tanulási nehézségeit, s képes
számukra
hatékony
segítséget nyújtani, vagy
szükség
esetén
más
szakembertől
segítséget
kérni.

4.8.

Felismeri a gyermekekben, a
tanulókban
a
tehetség
ígéretét, és tudatosan segíti
annak kibontakozását.

Alapfokú művészetoktatás

tehetségazonosításhoz
pszichológus,
esetleg
mérés-értékeléssel
foglalkozó
szakember
közreműködését kéri.
Ismeri a személyiségfejlődés szakaszait, a kritikus
változásokat, a különböző személyiségfejlődési
modelleket, a szociális kapcsolatok jelentőségét.
Terveiben az egyéni igények és szükségletek
tekintetében is figyelembe veszi a kritikus
időszakokat, kihasználja a tantárgy felszabadító és
energetizáló hatását, erősíti az önelfogadást és
szükség szerint támogatja az önérvényesítést.
Ismeri a táncpedagógia személyiségfejlesztő
hatását, módszereit, eszközeit, mindezekkel képes
a hátrányok csökkentését szolgáló tematika
összeállítására. Képes egyéni fejlesztési tervet,
hátránykompenzációs
programot
készíteni.
Bemutatja azokat a módszereket, képzési
stratégiákat, amelyeket a hátrányok felismerésére
és leküzdésére, a hiányosságok megszüntetésére
dolgozott ki.
Képes megítélni, hogy a gyenge oldal
fejlesztéséhez szükség van-e külső segítség
igénybe vételére és tudja, hogy adott esetben kihez
kell fordulni.
A portfólió dokumentumaiból kiderül, hogy ismeri
a táncos tehetség azonosításának és gondozásának
módszereit. Portfóliójában ismerteti a már
megvalósult tehetséggondozási programját, annak
sikerességét, eredményeit. Rendszerszemléletű
tehetségazonosítást valósít meg, a szakmai
megfigyelési szempontok szerint, a táncos
tehetségkoncepció
alapján
végzett
képességfelmérésen túl – lehetőség szerint –

A tanítási órán tekintettel van az életkori
sajátosságból
adódó
problémákra
és
a
személyiségfejlődés
szakaszaira
jellemző
igényekre és szükségletekre. Szem előtt tartja a
fizikai és lelki terhelhetőséget, az egészséges
személyiségfejlődés érdekében támogató, elfogadó
és fejlesztő környezetet teremt.

Olyan helyzeteket teremt, amelyekben a tehetség
képes megnyilvánulni. Teret biztosít a tanulói
kezdeményezéseknek,
hangsúlyt
fektet
a
motivációra, a pozitív megerősítésre, a folyamatos
visszacsatolásra, a terhelhetőségre. Tanórán kívüli
tehetséggondozó program keretében is foglalkozik
a kiemelten tehetséges tanulókkal.
A tanítási órán alkalmazza a differenciálás
módszerét, a képességek figyelembevételével
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4.9.

Az együttnevelés
között is módot
gyermekek,
a
esetében az egyéni
lehetőségeinek
megteremtésére.

keretei
talál a
tanulók
fejlődés

Alapfokú művészetoktatás

igénybe veszi pszichológus segítségét is annak
érdekében, hogy a szakmai fejlesztés mellett
feltárja
és
tudatosítsa
a
komplex
személyiségfejlesztés feladatait is. Tanórán belül és
tanórán kívüli foglalkozások keretében biztosítja /
teszi lehetővé / végzi a táncos tehetségek
fejlesztését, szakmai rendezvényeken, versenyeken
bemutatkozási lehetőséget biztosít /teremt
számukra, segíti a szakirányú továbbtanulást.
A kudarctűrés, a stresszkezelés és a siker
feldolgozásában segíti tanítványait.
Tudatosan törekszik a feladat iránti elkötelezettség
növelésére, tanítványait kitartásra, a célok
eléréséhez szükséges többletmunkára biztatja, de
ügyel a fizikai és a lelki terhelhetőségre is.
Tudatosan tervezi a lazító programokat is.

tervezi meg a tanulói tevékenységeket. Biztosítja,
hogy a tanulók egyéni ütemük szerint
haladhassanak és a tanórán lehetővé teszi a
tehetségígéretek átlagtól eltérő fejlesztését.

Reflexióiból kitűnik befogadó és elfogadó
szemlélete, az integrációt segítő attitűdje.
Optimális fejlesztési és tanulási környezetet teremt
azzal, hogy önelfogadásra és mások elfogadására,
valamint a személyiség tiszteletben tartására nevel.
Az együttneveléssel pozitív szereptanulási modellt
biztosít és csökkenti a hátrányokat.

Inspiratív
és
kreativitást
fejlesztő
táncgyakorlatokkal, játékos tanulással minden
tanuló számára biztosítja az egyéni fejlődéshez
szükséges, oldott légkört.
Biztosítja
minden
tanuló
számára
az
esélyegyenlőséget és az azonos bánásmódot.
Elősegíti az integrációt, a kölcsönösséget,
lehetőséget biztosít az egymástól való tanulásra.
Tudatosan valósít meg olyan táncos feladatokat,
játékokat és gyakorlatokat, amelyek spontán
módon segítik elő a társas együttműködést, az
elfogadást.

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
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A tánc egyrészt individuális, másrészt közösségi tevékenység. A táncpedagógus minden tanévben a tanulókkal közösen dönti el, hogy milyen cél
elérése érdekében dolgoznak együtt, milyen plusz feladatokat vállalnak és valósítanak meg a tanév során. Meghatározzák a csoport működésének
szabályait, amelyek fokozatosan normákká alakulnak. A normák mellett a csoportban kialakított hagyományok, a szokásrend is az összetartozást
erősítik, például a fellépések előtti rituálé, az energetizáló, csoportépítő közös bíztatás (csatakiáltás) vagy a közös ünneplések, a néphagyományból
átvett születésnapi, névnapi köszöntések. A tánccsoport alkotó, értékteremtő közösség, amely akár az egész életre kiható értékrendet alakít ki és
biztonságérzetet is eredményez. A közös cél elérése érdekében kifejtett közös erőfeszítés megteremti a csoportkohéziót, az egymás iránti
felelősségtudatot és erős kötődést hoz létre. A tánc során természetessé válik a fizikai érintés, a testközelség, amely tovább erősíti a tanulók
összetartozását. A táncpedagógus támogatja a közösségi tevékenységeket, amely során megfigyeli az egyén helyzetét, státuszát, lehetőségeit. A
perifériára szorult tanulók támogatása a pedagógus felelőssége és feladata. A tanuló integrálását szolgálhatja az egyéni fejlesztés, a befogadó szemlélet
kialakítása, az empatikus képességek, a társas együttműködések, a kommunikáció fejlesztése, a konfliktuskezelési módszerek alkalmazása.
A tanórán kívüli programok, iskolai rendezvények, tudatosan szervezett lazító programok jelentősen hozzájárulnak a csoport közösséggé válásához.
A táncpedagógus, csoportvezető többnyire osztályfőnök is, feladatait a nevelési program határozza meg. A közösségfejlesztés színterei a tanítási órán
kívül: bemutató előadások, műsorok, kulturális programok, táncestek, táncházak, lazító programok, kirándulások, nyári táborozások, projektek,
tanulmányi és szakmai versenyek. A táncpedagógus közösségfejlesztő tevékenységének igazi sikere, ha a tanulók iskolai kereteken kívül is szerveznek
közös programokat, tartják a kapcsolatot egymással a közösségi oldalakon és személyesen is.
Ismeret: a táncpedagógus ismeri a csoportdinamika működését, a csoportja társas kapcsolatrendszerét, a tanulók csoporton belüli státuszát. Tisztában
van a konfliktuskezelés módszereivel és feladataival, a pedagógiai programban meghatározott közösségfejlesztési célokkal, feladatokkal, a közösségi
nevelés során fejlesztendő kompetenciákkal.
Képesség: a táncpedagógus képes a közösségfejlesztés feladatainak tudatos megtervezésére, a konfliktusok kezelése mellett, a kirekesztés
megakadályozására. Képes a tánccsoport tagjaiból igazi és működő közösséget kovácsolni, illetve a különböző szociokulturális háttérrel rendelkező
gyerekek együttnevelésére, a hátránnyal indulók támogatására.
Attitűd: a táncpedagógust befogadó és nyitott személet jellemzi. Ösztönzi a tanulókat a közösségi hagyományok kialakítására, kezdeményező a
közösségi programok megvalósításában, támogatja a tanulók egyéni szerepvállalásait. Erősíti tanulóiban a bizalmat, az elfogadást, a kölcsönösséget,
az empátiát, az együttműködést, a felelősségvállalást, a közös alkotás örömét.
Indikátorok
Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfolió alapján
Az óralátogatás alapján
5.1.
A pedagógus az általa Ismeri a pedagógiai programban meghatározott Érzékelhető az órán a kialakított és működő
vezetett, fejlesztett gyermek- közösségfejlesztési célokat és feladatokat, amelyek szokásrend, a tanulók azonosulása a táncos
és
tanulócsoportok megvalósítása a tervezés dokumentumaiban is feladatokkal. Jelen van a közösen elfogadott
fejlesztését
a szerepel. A tánccsoportok a hagyományos normarendszer, a viselkedési szabályoknak
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közösségfejlesztés
folyamatának ismeretére, és a
csoportok tagjainak egyéni és
csoportos
szükségleteire,
sajátosságaira alapozza.

5.2.

Megteremti
az
általa
irányított nevelési, oktatási
folyamat
során
az
együttműködési képességek
fejlődéséhez
szükséges
feltételeket.

Alapfokú művészetoktatás

nevelési-oktatási formán túl művészeti alkotó
csoportok is. A tanulók összetartozását a
csoportnév választás, a közös színpadi bemutató
létrehozása, a közös célok eléréséért vállalt közös
erőfeszítés is meghatározza. Sajátossága lehet a
csoportnak, hogy különböző iskolákból érkeznek a
gyerekek a táncórára, ezért a tervezés során nagy
hangsúlyt
fektet
egymás
megismerésére,
elfogadására, figyelmet szentel az egyéni és a
közösségi célok összehangolására, a csoportnorma,
a szokásrend (öltözék, hajviselet, speciális
oktatásszervezési formák, stb.) kialakítására.
Figyelembe veszi az összevont évfolyamok
esetében a különböző életkorú tanulók igényeit és
szükségleteit, épít a szociális tanulás lehetőségeire,
az egymásra gyakorolt fejlesztő hatásokat
tudatosan generálja.
A tánc jellegéből fakadóan alapvetően a társas
együttműködésekre épít, a tánc során alkalmazott
különböző
munkaformák
(egyéni,
páros,
kiscsoportos
nagycsoportos)
lehetőséget
teremtenek arra, hogy minél jobban megismerjék
és elfogadják egymást a gyerekek, tanulók.
Az éves tervében tudatosan tervezi a spontán
táncalkalmak, szabadidős tevékenységek, lazító
programok megvalósítását, amelyek során
természetes, indirekt módon alakulnak ki és
fejlődnek a társas kapcsolatok.
Alkalmazza és a táncoktatásra adaptálja a társas
együttműködésre
épülő
tanulásszervezési
technikákat,
a
kooperatív
tanulást,
a
projektmódszert.

megfelelő táncos magatartás, valamint jelen vannak
a táncos formanyelv elvárásainak megfelelő
együttműködési
és
tanulási
formák,
oktatásszervezési eljárások.
A közösen megélt élményekre, a sikeres
feladatmegvalósításra, a táncöröm kialakítására
törekszik, ezzel is erősítva a csoporthoz tartozást.
Különleges élményt jelenthet a flow állapot
megélése, amely jelentős motivációs tényező.
Támogatja a közösen végzett alkotói folyamatokat,
törekszik az egyéni szükségletek kielégítésére is. Az
egyéni teljesítményeket elismeri és a közösség
szolgálatába állítja, amellyel a közös siker elérését
szorgalmazza.
Egymás
sikereinek,
tanórai
teljesítményének elismerésére neveli a gyermekeket,
kialakítja
a
társértékelés
pozitív
hatásmechanizmusát.
Pozitív és energikus óravezetést valósít meg, a
tanulók oldottan és természetesen viselkednek, a
szokásrendnek megfelelő öltözékben jelennek meg
az órán, amely szükséges a szabad mozgás
megvalósításához.
A tanulók kezdeményezők, megmutatkozik
játékbátorságuk, kreativitásuk. Jókedvű, ugyanakkor
hatékony munkát valósít meg, a tanulók a fizikai
terhelést jelentő gyakorlatok esetén is kellő
motivációval rendelkeznek, a saját határok és
korlátok leküzdése pozitív érzéseket eredményez.
Az együttműködés tudatos kialakítását, egymás
megismerését segíti és egyúttal a szakmai fejlesztést
is támogatja a tánctanulás folyamatába beépített
párcsere alkalmazása. A spontán együttműködést
legfőképpen a játékok teremtik meg. Változatos
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Megjelennek
a
dokumentumokban
a
közösségfejlesztés, a csapatépítés lehetséges
tanórán kívüli módjai (a táncházak, táncesetek, a
májusfaállítás, locsolkodás, közös szilveszterezés,
kirándulás, táncos előadások megtekintése,
felkészülés a versenyekre).
Tudatosan tervez lazító programokat, pl.
strandolás, kenutúra, hegymászás, vetélkedő.
5.3.

Szakszerűen és eredményesen
alkalmazza a konfliktusok
megelőzésének és kezelésének
módszereit.

5.4.

Ösztönzi a gyermekek, a
tanulók
közötti
véleménycserét,
fejleszti
kommunikációs
képességeiket, fejleszti a
tanulókban
az
érvelési
kultúrát.

Elemzi (csoportprofil, esetleírás) a társas és
közösségi konfliktus lehetőségeit, ily módon
tudatosan készül a konfliktusok megelőzésére, és
felkészül a kezelésére is.
Reflexióiban értékeli sikeres volt-e a megelőzés,
milyen módszerrel sikerült a konfliktust
megoldani. Tervezése során átgondolja, hogy
milyen feladat, program megvalósítása okozhat
konfliktushelyzetet a csoporton belül, például
táncos főszerepre, versenyre, tehetséggondozó
programba történő beválogatás. Ismeri a hatékony
konfliktuskezelési technikákat, illetve tudja, hogy
kihez fordulhat segítségért.
Célirányosan alkalmazza és a tanulási folyamatba
beépíti a tanulók közötti kommunikáció fejlesztését
szolgáló tevékenységeket.
Megfelelő időt tervez a táncelemzéssel kapcsolatos
tanulói reflexiókra, az ön- és társértékelésre, a
vélemények ütköztetésére, a megértést támogató
szakmai szempontok szerinti vitára.

csoportalakítási formákat alkalmaz, amelyek
különböző
szereplehetőségeket
és
egyben
felelősségvállalást is jelentenek a tanulók számára.
Tudatosan támogatja a perifériára szorult, vagy
kevésbé
gyorsan
tanuló
gyerekek
társas
kapcsolatainak, együttműködésének fejlesztését.
Erősíti a csoport tagjainak elfogadó magatartását,
empátiás képességeit, pozitív, segítő viszonyulását, a
pozitív értékek megerősítését.
A helyes értékrendre, mások sikereinek,
teljesítményének elismerésére nevel. Nem tartja
tévedhetetlennek magát, ezért támaszkodik a tanulók
véleményére is.
Döntéseit egyezteti a tanulókkal, képes felülbírálni
önmagát.
Támogatja
a
konfliktusok
problémamegoldáson,
közös
megbeszélésen,
érvelésen és megegyezésen alapuló megoldását.

Verbalitásra, elemzésre, lényeglátásra, a táncos
szakkifejezések tanulói alkalmazására ösztönzi a
tanítványait. Az egymás közötti kommunikáció
fejlesztése, az álláspontok megvédése, a kulturált
véleménynyilvánítás,
a
kritikai
szemlélet
természetes módon jelenik meg az órán.
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5.5.

A gyermekek, a tanulók
nevelése, oktatása során a
közösség
iránti
szerepvállalást
erősítő
pedagógiai
helyzeteket
teremt.

A tanulók a táncanyag elsajátításáról színpadi
bemutatón is számot adnak. A vizsgabemutatón
kívül
szakmai
programokon,
kulturális
rendezvényeken, versenyeken is részt vehetnek a
csoportok, ami azonban közösen meghozott
döntések eredményeként valósulhat meg. Tanórán
kívüli
lazító
programok
is
önkéntesen
szerveződnek, alapja ebben az esetben is a döntés
és a felelősségvállalás. Nagy gondot fordít arra,
hogy a csoportban felmerülő akadályozó tényezők
elháruljanak, és az esélyegyenlőség megvalósuljon.
A közösség iránti szerepvállalást segíti a tanórán
belül tervezett tanulói tevékenység, pl. az
egymástól tanulás, a páros gyakorlás, vagy
csoportos gyakorlás, a hiányzók felzárkóztatása, a
lemaradók támogatása, egymás segítése.

Partnerként kezeli a tanulókat, bevonja a döntésekbe,
választási lehetőségeket, alternatívákat kínál
számukra,
motiválja
őket
az
önkéntes
feladatvállalásra.
Feltárja
a
döntések,
felelősségvállalások következményeit, a vállalások
teljesítésre neveli a gyerekeket. Arra hívja fel a
figyelmet, hogy a csoport csak akkor lehet
eredményes, ha minden tagja külön-külön is sikeres.
A közös célok elérése érdekében áldozatvállalásra,
felelősségvállalásra
neveli
tanítványait.
A
táncelemek, táncfolyamatok elsajátítása során számít
a tanulók segítő együttműködésére. A közös
táncelemzések során figyel arra, hogy a tanulói
vélemény egymás irányában mindig pozitív
hangvételű, elismerő és ösztönző legyen.

5.6.

Pedagógiai feladatai során
figyelembe veszi és értékként
közvetíti a gyermekek, a
tanulók és tanulóközösségek
eltérő kulturális, társadalmi
hátteréből
adódó
sajátosságokat.

A hátrányok felismerése és leküzdésének stratégiái
megjelennek
a
pedagógiai
folyamatok
tervezésében. Az eltérő szociokulturális háttér
elemzését követően törekszik a kulturális értékeket
bemutatására. Támogatja az adott tehetségterületen
(zene,
tánc,
versmondás,
képzőművészet)
kiemelkedő
teljesítményt
nyújtó
tanulók
elismerését, tudásukat példaként állítja a csoport
tagjai elé.
A szakmai fejlesztés során biztosítja az
esélyegyenlőséget, az azonos feltételeket és
eszközöket minden tanuló számára. Aktív és
sikeres pályázati tevékenységgel biztosítja a nehéz
körülmények között élő tanulók részvételét a
költséggel járó programokban.

Befogadó attitűd jellemzi a táncpedagógus
megnyilvánulásait. Segítő, támogató magatartás
mellett tanítványait is empátiára, elfogadásra neveli.
Adott esetben az etnikumok, nemzetiségek táncaiból
is nyújt ízelítőt, megtanítja az alapvető táncelemeket
vagy mélyebben is megismerteti a tanulókkal az
adott tánckultúrát. Példaként, értékként állítja a
csoport elé mindezeket; más népek, nemzetiségek
kultúrájának tiszteletére nevel. Lehetőséget teremt
az egyéni, magával hozott táncos vagy egyéb
művészeti területen megszerzett tudás tanulói
bemutatására, az értékátadásra, az egymástól való
tanulásra is. Körültekintéssel, nagy odafigyeléssel
valósítja ezt meg, hogy a táncos tevékenység minden
résztvevő számára pozitív élményt jelentsen.
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5.7.

A gyermekeket, tanulókat
egymás
elfogadására,
tiszteletére,
kölcsönös
támogatására,
előítéletmentességre neveli.

5.8.

Pedagógiai tevékenységében a
nevelt, oktatott gyermekek,
tanulók
életkorából
következő fejlődés-lélektani
jellemzőik
ismerete
tükröződik.

Alapfokú művészetoktatás

Csapatépítő játékok, lazító programok, tanórán
kívüli közös tevékenységek is szerepelnek a
dokumentumokban,
amelyek
során
igazi
közösséggé alakítja a csoportot, amely a közösen
meghatározott és elfogadott normarendszer szerint
működik, ahol mindenki önálló egyéniség, és
mindenki egyformán a közösség része. A nevelési
célokkal összhangban az embertársak tiszteletére
és elfogadására nevel, befogadó szemléletet ad át.
A portfólió tervezési dokumentumaiból kitűnik,
hogy képes a tanterv által előírt fejlesztéseket az
életkornak megfelelő és elvárható szakmai szinten,
megfelelő
motiválással
és
módszertannal
megvalósítani.
Tudatosan épít a lélektani fejlődés különböző
szintjeihez társuló leghatékonyabb tanulási,
megismerési tevékenységekre, az életkornak, a
testi-lelki adottságoknak megfelelő szintű
feladatokkal, kihívásokkal tartja fenn az
érdeklődést, alakítja ki a feladat iránti
elkötelezettséget.

Tanítványait arra ösztönzi, hogy ismerjék meg
egymás értékeit, nyújtsanak segítséget egymásnak a
nehézségek leküzdésében.
Magatartásában, tevékenységében nincs jelen a
megkülönböztetés. Olyan környezetet teremt,
amelyben segíti a tanulókat egymás elfogadásában,
és lehetőséget teremt az előítéletek megszüntetésére.
Olyan látásmód kialakítására törekszik, amely az
értékek felismerésére fókuszál.
Tisztában van az életkori fejlődési szakaszok
magatartási,
viselkedési,
kommunikációs
problémáival, megértéssel, türelemmel, megfelelő
pedagógiai érzékkel kezeli a problémákat, segítséget
nyújt, támogatja az önelfogadást, elősegíti a társas
kapcsolatokat, pozitív megerősítéssel támogatja az
egészséges énkép kialakulását. A táncanyag
feldolgozásánál figyelembe veszi az életkori
jellemzőket.
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
A pedagógia folyamattervezés egyik legnehezebb feladata az értékelés. A táncos teljesítmény mérése nehezen számszerűsíthető, ezért nem lehet
teljesen objektív az ötfokozatú skála szerinti érdemjeggyel történő értékelés. A táncpedagógiában a leghasznosabb, a leghatékonyabb a folyamatos,
szóbeli értékelés, amely a hibák feltárását és javítását, az elvégzett tanulói munka elismerését szolgálja, és azonnali visszacsatolást eredményez.
A tanuló pozitív megerősítése, a tanári dicséret és elismerés egy életre meghatározó lehet.
A folyamatos visszacsatolás fejlesztő hatással van a tanulási folyamatban résztvevők, a tanulók és táncpedagógusok további tevékenységére. A
tanári és a tanulói reflexió kölcsönösen erősíti egymást. Az értékelés hozzájárul a helyes önismeret és reális önértékelés kialakulásához. A
pedagógus értékelésén túl jelentős motiváló tényező a kortársak véleménye és elismerése. Ennek köszönhetően a táncórákon az ön- és a
pedagógusértékelés mellett a társértékelés is jelen van. Az értékelést holisztikus szemlélet jellemzi, amely figyelembe veszi a tanulás elméleti,
viselkedési, szociális és érzelmi vonatkozásait is és kijelöli a tanulási folyamat lépéseit. A táncos teljesítmény és az elméleti tudás értékeléséhez a
táncpedagógus egyaránt alkalmazza a formatív, diagnosztikus és szummatív értékelési módszereket, és maga készíti el a különböző mérési
eszközöket, feladatlapokat, tesztlapokat. Az iskolai formának megfelelően osztályozás kapcsolódik tematikai egységek zárásához, a félévi és tanév
végi vizsgákhoz, valamint az alapfokú művészeti és záró vizsgákhoz. A tanítási óra tanulói értékelése fontos visszajelzés a táncpedagógus számára
és segítséget nyújt a pedagógiai folyamatok további megtervezéséhez.
Ismeret: a táncpedagógus ismeri az általa tanított tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit, a pedagógiai értékelési módszereket, a pedagógiai
programban meghatározott értékelési elveket. Ismeri a vizsgaszabályzatot, a táncos alapfokú művészeti vizsga és záró vizsga szabályait és
követelményeit. Ismeri a formatív, diagnosztikus és szummatív értékelési módszereket, továbbá alkalmazásukat a tánctanítás során.
Képesség: a táncpedagógus képes az ösztönző, fejlesztő, pozitív értékelésre, az egyéni teljesítmények holisztikus szemléletű értékelésére, a tanulók
értékelési kultúrájának fejlesztésére, a következetes követelésre. Az adott tantárgyon belül képességmérő szempontrendszer összeállításával segíti
az objektív értékelést, képes mérési rendszerek és eszközök kidolgozására, a tanulói táncos képességek és teljesítmények mérésének
megvalósítására.
Attitűd: a táncpedagógus pozitív, ösztönző, fejlesztő, segítő és elfogadó szemlélettel rendelkezik, céljai eléréséhez bevonja a tanulókat is az
értékelési folyamatba. A tanulási folyamatok megtervezésekor figyelembe veszi a tanulói véleményeket, épít azokra a tevékenységekre, amelyek
élményt és örömet jelentenek a tanulók számára. Értékeléskor tiszteletben tartja a tanulók önérzetét és ügyel arra, hogy a társak értékelése is mindig
pozitív és előremutató legyen. Nem a gyermeket, hanem a tevékenységet értékeli.
Indikátorok
Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfolió alapján
Az óralátogatás alapján
6.1.
A tantervi tartalmakat a Céljai elérése érdekében képes az adott csoportra Ismerteti a tanulókkal a szakmai követelményeket
gyermekek, a tanulók egyéni adaptálni a tantervi elvárásokat, figyelembe véve és célkitűzéseket, az elérendő optimális
a csoport összetételét, képzettségét, életkorát, tudásszintet, bemutatja a táncos formanyelvet,
pedagógiai-pszichológiai
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6.2.

6.3.

Alapfokú művészetoktatás

szükségleteihez is igazodva speciális helyzetét. A helyzetelemzést követően
eredményesen és adaptívan határozza meg a táncos képességfejlesztés
leghatékonyabb
módszereit,
az
elérendő
alkalmazza.
tudásszintet.
A helyi tanterv alapján a reális tudásszint elérése
érdekében kiválasztja a fejlesztési célok
megvalósítását leginkább szolgáló technikákat,
táncanyagot, táncstílust.
Adaptív szemlélet jellemzi a pedagógiai és a
szakmai módszerek alkalmazása tekintetében is,
ismeri a korszerű tánctanítási és pedagógiai
módszereket és beépíti azokat a saját szakmai
gyakorlatába.
Változatos
pedagógiai Tisztában van a pozitív értékelés, a folyamatos
értékelési
módszereket visszacsatolás és a holisztikus szemléletű
alkalmaz, a nevelési-oktatási értékelés jelentőségével. Ismeri a különböző
folyamatban
célzottan értékelési formákat, azokat tudatosan tervezi és
alkalmazza a diagnosztikus, a valósítja meg a céloknak, a tematikának
fejlesztő és összegző értékelési megfelelően.
A diagnosztikai értékelés eredményeit figyelembe
formákat.
véve tervezi meg táncos képességfejlesztés
általános és személyre szabott feladatait, valamint
kialakítja a formatív fejlesztő értékelés rendszerét.
A folyamatos visszacsatolás, a pozitív, megerősítő
értékelés, a sikerélmény a tánctanulási folyamatok
eredményességét szolgálja.
A szummatív
értékelés eredményeit is a nevelési-oktatási
folyamat állomásaként kezeli, az eredményeket
figyelembe véve tervezi meg a következő
fejlesztési folyamatot.
Változatos, a szakterülete, a Az ellenőrzés és értékelés folyamatba ágyazottan
tantárgya sajátosságainak és van jelen a táncoktatás során.
az adott nevelési helyzetnek

táncanyagot, táncstílust és jellemzőit, bevonja a
tanulókat a közös célok meghatározásába.
A tanórán jelen vannak az adott csoport technikai
szintjének, tudásának megfelelően a korszerű
tánctechnikai és szakmai-módszertani eljárások,
valamint a hagyományos és alternatív pedagógiai
módszerek tánctanításra adaptált lehetőségei is.

A diagnosztikai értékelés eredményeit figyelembe
véve tervezi meg a fejlesztési folyamatokat.
Az órán sokszínű, az órafázisoknak és a
célkitűzéseknek megfelelő, személyre szabott és
csoportszintű, fejlesztő, motiváló értékelést
alkalmaz, amely aktivizálja, cselekvésre ösztönzi a
tanulókat.
Ismerteti az értékelés szempontrendszerét, bevonja
a gyereket is az értékelésbe, kialakítja az ön- és
társértékelés kultúráját,
pozitív értékelési
technikákkal ismerteti meg a gyerekeket, akik részt
vesznek az egyes fejlesztési szakaszokat lezáró
összegző értékelésben is.

Folyamatos elemzésre, reflexióra ösztönzi a
tanítványait, formálja ízlésüket, látásmódjukat,
stílusérzéküket, értékítéletüket
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ellenőrzési- Nem a hiányosságok feltárására, hanem az elért
módszereket eredményekre koncentrál, valamint fejlődési
lehetőségeket azonosít.
Az ellenőrzés nem a teljesítményre, az ismeret, a
tudás felmérésére fókuszál, hanem arra, hogy a
tánc milyen érzéseket váltott ki, milyen
gondolatokat ébresztett a tanulóban , milyen
kötődést alakított ki.
Pedagógiai
céljainak A táncos képességek mérésére, a fejlődés nyomon
megfelelő
ellenőrzési, követésére feladatsorokat állít össze, amelyhez
szempontrendszert
is
készít
értékelési eszközöket választ értékelési
(improvizáció, térhasználat, zenei illeszkedés,
vagy készít.
stb.).
Kreatív alkotói projektmunkával, kutatási
feladatokkal, prezentációkészítéssel bízza meg az
érdeklődő és a feladatot önként vállaló gyerekeket.
Az elméleti órák (tánctörténet, folklórismeret)
lexikális tudásanyagát is játékos, érdeklődést
fenntartó, saját készítésű feladatlapok alkalmazása
mellett,
elsősorban
gyakorlatorientáltan,
interaktív módon dolgozza fel. Felkészíti a
tanulókat az alapfokú művészeti és záróvizsgára.
megfelelő
értékelési
használ.

6.4.

6.5.

A
gyermekeknek,
a Tervezeteiből, reflexióiból, esettanulmányából
tanulóknak személyre szabott kitűnik, hogy a gyermekek erősségeiből kiindulva
értékel, és a társértékelés esetében pozitív
értékelést ad.
hívószavakkal alakítja és erősíti a kötődést. Az
értékelés személyre szabott módja az egyéni és a
kollektív tanulást egyaránt szolgálja.
Az egyéni értékelés célja: a művészi érzékenység,
a kötődés, a belső motiváció kialakítása, a tanuló
feladat iránti elkötelezettségének erősítése, a

A táncgyakorlatok elemzése során ön- és
társértékelést valósítanak meg, valamint a tanulók
reflektálnak a pedagógus értékelésére is.
Őszintén kíváncsi a gyerekek véleményére,
érzéseire, a reflexiókon keresztül segíti a tanulók
tánchoz, a táncművészeti alkotásokhoz való
személyes viszonyulásaik kibontakozását.
A táncos formanyelv elsajátításának mértékéről
leginkább
az
improvizáció
módszerével
tájékozódik. A percepciós, koordinációs és
kondicionális
képességek
fejlesztésének
eredményei a tánc bemutatásakor realizálódnak. A
táncelemek funkciójának megértése is a gyakorlat
során válik nyilvánvalóvá. A megértést a
gyakorlati megvalósítást követő közös elemzésen
keresztül méri fel.
A táncanyag tematikai egységének lezárásakor a
tánchoz kapcsolódó elméleti ismeretekről is
tájékozódik (játékos formában, asszociációs játék,
tudástár készítés, találós kérdés, stb.)
A táncfolyamatok és a koreográfia ismeretét a
gyerekek a tükör segítségével önállóan is tudják
ellenőrizni.
Az órán nem a teljesítményt vagy a képességeket
értékeli, hanem a megtett erőfeszítéseket. Kiemeli
mindazokat a tényezőket, amelyek sikeresek
voltak és további örömteli munkára ösztönöznek;
a tevékenységhez, a sikeres megvalósításhoz
kapcsolódó pozitív élményt erősíti a tanulókban. A
visszajelzései elsősorban leíró jellegűek és a
segítségnyújtást szolgálják.
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6.6.

A gyermeki, a tanulói
tevékenység
rendszeres
ellenőrzésének eredményeit
szakszerűen
elemzi,
értékelésüket rendszeresen
felhasználja
fejlesztési
céljainak,
feladatainak
kijelölésében.

6.7.

Az értékelési módszerek
alkalmazása során figyelembe
veszi azok várható hatását a
gyermekek,
a
tanulók
személyiségének fejlődésére.

Alapfokú művészetoktatás

kreatív alkotói folyamatok támogatása, a
felszabadultság érzésének előhívása, az egyéni
táncos teljesítmények elismerése, a folyamatos
fejlődés biztosítása.
Az értékelés célja a szakmai fejlődés (képességek,
látásmód, alkotói kedv, stb.) támogatása, ezért az
értékeléshez kapcsolódóan a konkrét fejlődési
lehetőségeket, az egyéni utakat is feltárja,
tanítványait további tevékenységekre biztatja.
A terveiben és reflexióiban szerepelnek az
értékelések,
elemzések,
visszacsatolások
eredményei, amelyeket felhasznál a további
tervezés során. A tanulói visszajelzéseket
figyelembe véve képes az óratervek módosítására.
Reflexióiban kitér az elemzés, értékelés és
visszacsatolás eredményére, hasznosulására, mind
a szakmai képességek fejlődése, mind pedig a
tanuló motiválása szempontjából.
Tervezéseiből kitűnik, hogy a táncpedagógia
eszközeit tudatosan használja a személyiség
sokoldalú fejlesztése érdekében.
A képzelet és a mozgás összekapcsolásával
fejleszti a belső érzékelést, a fantáziát, az
instrukciókövető gyakorlatokkal a kreativitást, az
alkotói kedvet, az improvizációkkal a táncos
egyéniség kialakulását segíti elő. A tánc
individuális formája mellett nagy szerepet játszik
az együttműködésen alapuló páros vagy csoportos
forma is, amely az együttműködésen kívül
interaktivitáson, mások megismerésén és
elfogadásán alapszik, ily módon jelentős
személyiségfejlesztő tényező. A verbális és
nonverbális kommunikációval a személyiség

Szükség esetén azonban az építő jellegű és előre
vivő kritika eszközeit is alkalmazza, aszerint, hogy
az adott szituációban melyik a leghasznosabb,
melyik segíti leginkább a csoport fejlődését.
Érzékenyen reagál a tanulói metakommunikációs
és verbális visszajelzésekre, képes a rögtönzésre,
újratervezésre, amely által sikerélményhez juttatja
a tanítványait.
Következetes a fejlesztési célok megvalósításában,
de az adott szakmai és pedagógiai helyzetnek, az
egyéni haladásnak megfelelően tempójában és
mélységében is képes változtatni előzetes tervein.
Pozitív és fejlesztő értékelést alkalmaz, a hibák
feltárása során is a fejlesztési lehetőségeket
vizsgálja, miközben sokat dicsér, minden
előrelépést,
pozitív
változást
elismer.
Visszajelzéseivel hozzájárul a pozitív énkép
kialakulásához, erősíti a tanulókban, hogy a kitartó
munka
eredményre
vezet.
A
táncos
képességfejlesztést
tudatosan használja
a
személyiség kibontakoztatására.
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önérvényesítését szolgálja, nyitottságát támogatja,
elősegíti a határozott fellépést.
A gyermekek, a tanulók Konkrét, célirányos, folyamatos visszacsatolást
számára adott visszajelzései alkalmaz, és ez megjelenik a tervezés
rendszeresek, egyértelműek, dokumentumaiban.
Mozdulatkorrekció
során
használt
tárgyilagosak.
kommunikációja az életkornak megfelelő.

Tudatosan alakítja ki és tervezi meg sajátos
értékelési
rendszerét,
amely
többoldalú,
szemléletformáló, ön- és társértékelésből és
pedagógusértékelésből áll.
Az egyéni, páros és csoportos improvizációs
feladatok megvalósításához szorosan kapcsolódik
a tanulói elemzés és értékelés.
A tervezés dokumentumaiból kiderül, hogy
folyamatosan teret ad a tanulói ön- és
társértékelésnek, amely egyrészt segíti a reális
énkép kialakulását, másrészt a testtudat
fejlesztését is szolgálja.
A saját mozgás megfigyelése aktív, testre irányuló
figyelmi állapot, amelynek elemzése hozzásegíti a
tanulót a kiegyensúlyozott mozgás kialakításához,
valamint lehetőséget ad érzelmi tapasztalatok
szerzésére és hasznos a társas kapcsolatok
kialakulásához, elősegíti a reális önértékelést.

6.9.

Elősegíti a gyermekek, a
tanulók
önértékelési
képességének kialakulását,
fejlődését.

6.10.

Az intézményi pedagógiai A tervezés dokumentumaiból kiderül, hogy a
programmal
összhangban fejlesztő értékelést helyezi előtérbe, a gyerekeket

Szakszerűen, pontosan és világosan fogalmazza
meg a fejlesztés irányát, meggyőződik a
megértésről és további célokat tűz ki a tanuló elé.
Az
órai
tevékenységekhez
folyamatos
visszajelzést ad és a tanulóktól is kéri a
visszacsatolást a táncos élményről, a gyakorlatok,
feladatok nehézségéről, a megvalósítás sikeréről, a
játék öröméről, a felmerülő problémákról.
Segíti tanítványait, hogy pozitív beállítottsággal
szemléljék önmagukat és az elért eredményeiket.
Kialakítja tanítványaiban az önkontroll és a
korrekció képességét.
Célirányosan alkalmazza a tükröt a tanulási
folyamatokhoz, a mozgáselemzéshez, a tanulói
saját
kontroll
és
mozgáskorrekció
megvalósításához. Épít a tanulók belső
kinesztetikus érzékelésére és a külső szemlélők
véleményére.
A véleményformáláshoz szempontokat ad. A tánc
funkciója szerinti elemzésekkel rávilágít a
gondolat, a tartalom és a forma egységére, a tánc
ritmikai, plasztikai, dinamikai összetevőire.
Egyéb szakterületek módszereit is alkalmazza,
például
a
drámapedagógiából
ismert
tükörgyakorlatokkal finomítja a tanulók mozgását.
Megtanítja a tanulókat önmagukra figyelni, saját
testükre,
saját
testük
mozgásérzékelésére
koncentrálni és a mozgást a megfelelő instrukció
vagy az önértékelés alapján korrigálni.
A pedagógiai gyakorlatában a fejlesztő értékelés
dominál, teljesítménykényszer nélküli, oldott
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alkalmazott
pedagógiai
ellenőrzési
és
értékelési
rendszert és módszereket,
azok szempontjait az általa
megkezdett nevelési-oktatási
folyamat elején megismerteti
a gyermekekkel, a tanulókkal,
a szülőkkel.
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és a szülőket arról tájékoztatja, hogy a táncórán hangulatú légkörben pozitív megerősítésekkel
pozitív és elfogadó légkört biztosít, a saját alakítja ki a tánc iránti kötődést. A célokat és az
tempójának megfelelően, mindenféle dresszúra és elvárásokat egyezteti a tanulókkal.
teljesítménykényszer nélkül fejlődhet a tanuló
személyisége és táncos képessége. A tanuló belső
motivációjának kialakítása, a feladat iránti
elkötelezettsége meghatározó abban, hogy milyen
terhelés adható és milyen egyéni cél
megvalósítását tűzik ki közösen a tanulóval.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
A táncpedagógus a tanórai kommunikációja során verbális és nonverbális csatornákat is használ. A nonverbális üzeneteket kísérő verbális
kommunikáció mennyisége és minősége a tananyag függvényében változik. A táncpedagógus a szakterminológia következetes használatával alakítja
ki a közös nyelvet a tanulókkal. Az instruálás, a magyarázat és a szemléltetés szintén a kommunikáció része. A hatékony kommunikációra jellemző,
hogy határozott, érthető és a kommunikáció stílusában is motiváló hatású. A szakmai munka külső kommunikálása is fontos tényező a
táncpedagógusok szakmai előmenetelében. A szakmai együttműködés színtere a tanszaki munkacsoport vagy a táncművészeti ágon tanító
pedagógusokból alakult csoport (team). A táncos munkacsoportok tevékenysége összetett pedagógiai, szakmai, fejlesztő, kutató, rendezvényszervező,
tudásmegosztó feladatok megvalósítására irányul. A munkacsoport létrejöhet táncos szakmai rendezvény megszervezésére, versenyek
megrendezésére is. Az együttműködéseken kívül a táncpedagógusok számítanak egymás segítségére például a zenei összeállítás megtervezésekor,
viselet, jelmez készítésekor, vagy a koreográfiakészítés során. A belső szakmai segítségnyújtás mellett, a csoportvezető táncpedagógus, osztályfőnök
külső trénert is meghívhat egy adott időszakra, bizonyos táncanyag megtanításához, színpadra állításához. Hatékony együttműködési forma a nyílt
nap, illetve a workshop, amelynek során előre megtervezett munkamegosztással dolgoznak a táncpedagógusok. Komolyabb előkészítő munkát és
hosszabb együttműködést igényel a táncos projektek megvalósítása. A kommunikációhoz és a táncpedagógusok együttműködéséhez hozzátartozik a
problémahelyzetek felismerése és a probléma kezelése, rendezése. A problémamegoldás, a meggyőző képesség, az érvelés és a vitakultúra fontos
tényezője a táncpedagógus személyes sikerének. Mindez meghatározó a tanítási órán, a nevelőtestületen belül illetve külső szakmai fórumokon
egyaránt.
Ismeret: a táncpedagógus ismeri a szakterminológiát, a verbális és nonverbális kommunikáció eszközeit és elemeit, a konfliktuskezelő és
problémamegoldó módszereket. Jól kommunikál a tanulókkal, a szülőkkel, a szakemberekkel, ismeri és alkalmazza a belső és külső
tudásmegosztáshoz szükséges hatékony kommunikációs eljárásokat és módszereket. Megfelelő vitakultúrával rendelkezik, meggyőzően alkalmazza
az érvelés technikáit, a prezentációkészítés technikai kivitelezését, módszereit.
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Képesség: a táncpedagógus képes a szakmai ismeretek élményszerű kommunikálására, a különböző korcsoportokban az életkori sajátosságoknak
megfelelő szaknyelv alkalmazására, a szakszerű érvelésre és a konfliktusok kezelésére, valamint arra, hogy gondolatait, fejlesztési javaslatait
szakszerűen fogalmazza meg és képes mindezek prezentálására is.
Attitűd: a táncpedagógus együttműködő csapatjátékos. Szívesen osztja meg gondolatait, érzéseit, álláspontját kollégáival és nyitott mások
véleményének elfogadására is. Korrekten jár el a problémák kezelése során, meghallgatja mások érveit és szempontjait, tiszteletben tartja a
véleményüket. Aktív és kezdeményező a belső és külső tudásmegosztásban.

7.1.

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
A gyermekek, a tanulók A dokumentumok alátámasztják együttműködési Az órán, a páros táncok tanításakor, a férfi és a női
nevelése-oktatása érdekében képességét a kollégáival vagy más területen dolgozó táncos minta, táncos magatartás közvetítése és az
szakemberekkel, a szülőkkel.
eltérő táncelemek tanítása miatt (ha a
kezdeményezően
együttműködik
a A portfólióban dokumentálja, hogy részt vesz a tantárgyfelosztás lehetővé teszi), közreműködhet az
pedagógustársaival,
a belső tudásmegosztásban, szakmai és módszertani órán másik pedagógus is, vagy nevelő-oktató
pedagógiai munkát segítő segítséget nyújt a táncos kollégáknak. Bemutatja, munkát segítő alkalmazott, szakember. Ebben az
szakemberekkel és szülőkkel. hogy milyen módon működik együtt a kollégáival jó esetben érzékelhető az összeszokottság, az azonos
gyakorlatok kifejlesztésében, átadásában és nevelési
és
szakmai
módszertani
elvek
átvételében,
szakmai
rendezvények érvényesülése, az összhang a tánc bemutatása és
megvalósításában,
szakmai
kiadványok tanítása során, valamint egymás segítése,
elkészítésében,
a
tehetséggondozó, támogatása a szakmai vagy pedagógiai helyzetek
hátránykompenzációs tevékenységekben.
megvalósítása érdekében. Ugyanakkor megjelenik a
A szülőkkel élő kapcsolatot alakít ki, számít a foglalkozáson az önálló kezdeményezés vagy a
segítségükre a gyerekek szakmai előmenetelének kezdeményezés elfogadása és támogatása is.
támogatásában, a fellépő ruhák, viseletek
rendezésében, tisztításában, lehetőség szerint
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A gyermekekkel, a tanulókkal
történő együttműködés elveit
és formáit az alkalmazott
pedagógiai program és az
intézményi
dokumentumok
keretei között a gyermekek, a
tanulók személyiségfejlődését
figyelembe véve alakítja ki és
valósítja meg.
7.2.

7.3.

Tevékenysége
során
az
intézményi
pedagógiai
programhoz igazodóan és a
pedagógiai
céljainak

Alapfokú művészetoktatás

bevonja őket az iskolai vagy csoportrendezvények
megvalósításába,
táncbemutatók,
versenyek
kapcsán is számít a megjelenésükre.
Bemutatja, milyen általa készített szakmai program
nyert pályázati támogatást és reflexióiban ismerteti
a program eredményeit.
A nevelési és szakmai célok elérése érdekében a
pedagógiai programban meghatározott stratégiák és
elvek alapján együttműködik a kollégákkal, a
partnerintézményekkel, szakemberekkel, szülőkkel
és a tanulókkal.
Ismeri az együttműködés formáit és alkotó módon
részt vesz új együttműködések megvalósításában is.
Kreatív ötleteivel segíti a tanszakon belüli vagy
iskolai szintű innovációt.
Bemutatja
a
partnerintézményekkel
együttműködésben
megvalósított
szakmai
rendezvényeket,
színházzal,
múzeummal,
pedagógia intézetekkel közösen megvalósított
szakmai eseményeket, konferenciákat.
Tudatosan tervez olyan programokat, amelyek
során a szülők nem külső szemlélői az
eseményeknek, hanem aktív cselekvőként,
megvalósítóként vesznek részt a programban, a
tanulókkal közös tevékenységeket valósítanak meg.
Aktívan szerepet vállal a pedagógiai programban
rögzített tanórán kívüli szakmai programok
megvalósításában.
A dokumentumokból megmutatkozik az érzékletes
és
szemléletes
kommunikációs
technika
alkalmazása.
Az élmény, a megéreztetés oldaláról közelíti meg a
tanulási folyamatot, amelyhez érzékenyítő, a

A tanítványait partnerként kezeli, közösen
dolgoznak egy közös cél elérése érdekében,
kommunikációjából érzékelhető a bizalom. A
verbális és metakommunikációs eszközökkel
törekszik a lélektani gátak, zavaró tényezők
leküzdésére, és ezzel megteremti a szakmai munka
feltételeit, kialakítja a megérkezést követően az
összpontosítást, a koncentrációt.
A tánctanítás során a szakmai fejlesztéseket a
személyiség integrálása érdekében valósítja meg,
figyelembe véve a testi és lelki fejlődés szakaszait,
a személyiségfejlesztés területeit.
Alkalmazza a feszültségoldás és a humor eszközeit
is, odafigyel a gyerekek érzelmi állapotára. A
tanuláshoz megfelelő, hatékony és nyugodt
kommunikációs teret biztosít, nem sztereotipizál,
nem kelt szorongást a tanulóban. Magyarázatai
érzékletesek, szemléletesek, felkeltik az érdeklődést
és a tánctanulás iránti vágyat.

A motivációs célok áthatják a pedagógus
kommunikációs megnyilvánulását is, a megfelelő
energiaszint fokozza a lelkesedést.
Tisztán, megfelelő hangerővel és érthetően
kommunikál a tanítványaival, munkatársakkal,
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megfelelően, érthetően
hitelesen kommunikál.

Alapfokú művészetoktatás

és mozgásképzelet, a fantázia fejlesztésére alkalmas
kommunikációra van szükség. A szakkifejezések
alkalmazása az életkornak megfelelő, instrukciói
világosak és pontosak.

Igényli
a
pedagógiai
munkájával
kapcsolatos
rendszeres
visszajelzéseket,
nyitott azok befogadására.

7.4.

A portfólióban dokumentálja, milyen módon
használja fel saját fejlődése érdekében az
iskolavezetés, szakemberek, kollégák véleményét,
észrevételeit.
Következetesen teremt olyan helyzeteket, amelyek
során lehetőség nyílik az információszerzésre,
pedagógiai, szakmai tevékenységével kapcsolatos
visszajelzésekre (pl. workshop, jó gyakorlat átadás,
szülői értekezlet, fogadóóra, kötetlen táncalkalom a
szülőkkel, színpadi bemutató, stb.).
Kezdeményező a véleménykérésben, érezteti, hogy
az őszinte és előremutató vélemények fontosak
számára, a kritikai észrevételeket is szívesen
fogadja és képes ezek mentén a folyamatos
önfejlesztésre.
A tanári kompetenciák fejlődését nem tekinti lezárt
folyamatnak, hanem éppen ellenkezőleg egész
pályán átívelő és meghatározó tényezőként kezeli.

szülőkkel. Instrukciói pontosak, szakszerűek,
pozitív és segítő hangvételűek és megfelelő
információkat tartalmazzák.
Az életkornak megfelelően alkalmazza a
szakkifejezéseket.
Kölcsönösség érvényesül a tanulókkal folytatott
kommunikáció során, őszinte figyelemmel hallgatja
meg a tanulók problémafelvetéseit, teret ad a
kezdeményezéseiknek,
kreatív
ötleteiket,
javaslataikat akkor is kipróbálja, ha előzetes
terveiben az nem szerepelt. Kiemeli a tanulói
tevékenység pozitív elemeit, figyelembe veszi a
tanulók
véleményét,
nem
rombolja
le
önbecsülésüket.
A tanulói véleményekre, észrevételekre pozitívan
reagál, a megszerzett információkat tudatosan
használja a tanulók további motiválására. Olyan
légkört teremt, amelyben a tanulók őszintén, de nem
bántóan kinyilváníthatják véleményüket az órai
tevékenységekkel kapcsolatosan. Olyan kérdéseket
tesz fel a tánctanulás, táncelemzés vagy saját táncos
tevékenysége kapcsán, amely alapján a tanuló
megfogalmazhatja a véleményét.
Kezdeményezi a tanulók egymás közötti
kommunikációját is. Kritikai szemléletre nevel, és
megtanítja annak kommunikációs és etikai
szempontjait is. A gyakorlatban kontrollálja a
véleménynyilvánítás módját és alkalmazza a pozitív
átfordítás elvét.
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7.5.

Szakmai
megbeszéléseken
kifejti,
képviseli
az
álláspontját, képes másokat
meggyőzni és ő maga is
meggyőzhető.
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Személyes példával elől jár a meggyőzés, az érvelés
és a vita során, tanítványai vitakultúráját is fejleszti.
Meggyőzhető és a tanulói álláspontot megértő és
elfogadó attitűd mutatkozik meg az órán. Az
óralátogatás vagy hospitálás megbeszélése során,
szakmai kérdésekben képes megvédeni és
szakmailag alátámasztani az álláspontját, de
felismeri a továbbfejlődés lehetőségét és más utak
és módszerek kipróbálásának jelentőségét.

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
A táncpedagógusok szakmai fejlődésének sokféle útja és lehetősége van. A megszerzett szakmai tudás folyamatos fejlesztése történhet képzéseken,
illetve önfejlesztő módszerekkel. A táncpedagógusok használják mindazokat a horizontális tanulási lehetőségeket, amelynek egyik eleme az
interneten elérhető szakmai anyagok megismerése és feldolgozása. A belső hálózati együttműködés során a tudásmegosztás, a jó gyakorlatok átvétele
és átadása, a továbbképzések megvalósítása, a hospitálás is segíti az ismeretek bővítését, a módszerek frissítését. A néptáncpedagógusok sajátos
önfejlesztő tevékenysége a tiszta forrás felkutatása, a még élő tánckultúra megismerése, az adatközlőktől való közvetlen tanulás és megfigyelés. A
modern technikákat és formanyelveket oktató táncpedagógusok a folyamatosan változó kiegészítő technikák, a születő stílusirányzatok
megismerésével és adaptálásával mélyíthetik el a táncos tudásukat. A szakmai elkötelezettség egyik tényezője a táncpedagógusok aktív előadói,
művészeti, vagy koreográfusi tevékenysége. A szakmai hitelességük és a személyes példamutatásuk motiválóan hat a tanulók teljesítményére is. A
táncegyüttesekhez, táncos szakmai műhelyekhez kötődő művészeti iskolák tanulói számára az együttesi forma teremti meg az isko lán túli képzés
lehetőségét. Az önfejlesztés nem csak szakmai, hanem pedagógiai és módszertani szempontból is fontos, a táncpedagógus lépést tart a változásokkal
az oktatásirányítás által meghatározott irányelvekkel, az iskolahasználók, a fenntartók, az együttműködő partnerek elvárásaival.
A szakmai szervezetek a táncpedagógusok számára külső szakmai továbbképzéseket szerveznek, amelyeken egy-egy táncnyelv elsajátítására van
lehetőség. Megfelelő anyagi forrás biztosításával külföldi kurzusok is rendelkezésre állhatnak, továbbá külső tréner meghívásával is bővíthetik
gyakorlati ismereteiket. (Mindezek megvalósítása elsősorban pályázatok és a fenntartó anyagi helyzetének és támogatásának függvénye.). A
táncszakma iránti elkötelezettséget tükrözi az is, hogy szakértőként, tanácsadóként is dolgozik, feladatot vállal a tantervfejlesztésben, szakmai
kiadványokat, módszertani anyagokat készít, előadásokat tart és törekszik arra, hogy ismereteit megossza másokkal (külső és belső
tudásmegosztással). A szakmai elkötelezettséget mutatja, hogy táncos tehetséggondozó programokat valósít meg, felkészíti a gyerekeket a szakmai
és tanulmányi versenyekre, jó gyakorlatokat ír, koreográfiát készít, műsorokat szerkeszt, tanítványaival együtt részt vesz az országos szakmai
rendezvényeken (Táncháztalálkozó, Néptáncantológia, a szakmai szervezetek versenyei, találkozói stb.) élő kapcsolatot tart fenn országos szinten
is a kollégákkal, szakemberekkel.
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Ismeret: a táncpedagógus ismeri az önfejlesztő módszereket, az önfejlesztő tevékenységet segítő szakmai anyagok elérhetőségét, a továbbképzési
és a továbbtanulási lehetőségeket, a hazai és külföldi szakirodalmat, az internetes anyagokat, a kutatási eredményeket, a táncos formanyelvnek
megfelelően és a szakág területén is gyűjtőmunkát végez. Tudja, hogy kitől kaphat segítséget az új táncanyag, a tánctechnika vagy a stílus
elsajátításában, koreográfia készítésében.
Képesség: a táncpedagógus a folyamatos önreflexiója alapján képes arra, hogy felmérje, mely területeken van szüksége további fejlődésre vagy
érdeklődése, felkészültsége milyen új lehetőségeket kínál számára. Képes a szakmai ismereteit, fejlesztési eredményeit szakszerűen megfogalmazni,
prezentálni és publikálni.
Attitűd: a táncpedagógus folyamatos önreflexiója alapján az önfejlesztő tevékenységét tudatosan tervezi meg, nyitott az új irányzatok, szakmai,
pedagógiai eljárások megismerésére és bevezetésére. Szakmai előmenetelét tudatosan készíti elő és irányítja, az egész életen át tartó tanulás elvét
ismeri és alkalmazza. Átadó attitűd jellemzi, szaktudását szívesen állítja a szűkebb és tágabb közössége szolgálatába.
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok
A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján
tevékenységében
és
Tisztában
van A szakmai életút elemzése során bemutatja táncos Óravezetésében,
alkotói és táncpedagógusi személyiségének magatartásában, céltudatos és magabiztos tudás,
személyiségének
magas szintű szakmai és módszertani felkészültség,
sajátosságaival
és legfontosabb jellemzőit, hitvallását.
alkalmazkodik
a Bemutatja koreográfusi tevékenységét vagy aktív a tánc iránti elkötelezettség és lelkesedés
táncos előadóművészi és pedagógiai sikereit, tükröződik, amely magával ragadja a gyerekeket.
szerepelvárásokhoz.
tanítványai szakmai eredményességét.
Képes a táncöröm megélésére, átadására és
Ismeri az erős oldalát és a személyiségében rejlő kialakítására.
lehetőségeket és azokra építve kezdeményező és Előadó művészeti tapasztalatait felhasználja a
céltudatos, pozitív tőkét kovácsol kimagasló táncos tanulók motiválására.
8.1.
képességeiből.
Tisztában van a tanári szerepekkel.
Ismeri a gyengeségeit is, tudatos képzésekkel Táncosként mestere tanítványainak, példát mutat a
igyekszik táncos képességének folyamatos tánc esztétikus megjelenítésében, gondolatokat,
fejlesztésére.
érzéseket közvetít, megfelelő táncos magatartást és
Energikus, magával ragadó, lendületes, a viselkedéskultúrát ad a tanulóknak.
táncörömet megélni és átadni tudó, impulzív Osztályfőnökként építi, gazdagítja a közösséget,
személyiség, aki pedagógusként, mentorként, szervezi a tanórán kívüli táncos programokat.
mesterként, csoportvezetőként, osztályfőnökként, Alkotóként táncetűdöt, koreográfiát szerkeszt, és
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8.2.

A
pedagógiai
feladatok
megoldásában együttműködik
pedagógustársaival,
munkaközösségeivel, a nevelőoktató
munkát
segítő
munkatársaival, a gyermek,
tanuló fejlődését támogató
más szakemberekkel.
Részt
vesz
szakmai
kooperációkban,
problémafelvetéseivel,
javaslataival kezdeményező
szerepet is vállal.

8.3.

Alapfokú művészetoktatás

facilitátorként, tehetséggondozó szakemberként,
koreográfusként és előadóként is tevékenykedhet.
Feladata a zenei tervezés, a fellépő ruha, viselet
tervezése,
beszerzése,
vagy
megvarratása.
Mindezekhez a feladatokhoz megfelelő ismerettel,
tudással és képességekkel rendelkezik. Mindegyik
betöltött szerepkörnek ismeri a pedagógiai
szempontjait, célját, feladatát és módszereit.
A pedagógiai helyzetek megoldásában számít a
kollégái segítségére. Esetleírásában bemutatja
milyen helyzetekben volt szüksége külső szakember
bevonására.
A
tehetségazonosító
mérések
megvalósításához pszichológus segítségét kéri.
Kezdeményező a táncművészeti munkaközösség
szakmai munkájának megtervezésében és aktív a
megvalósításban.
Bemutatja a portfólióban, hogy melyik belső
szakmai
munkaközösségben,
ad
hoc
szerveződésben vesz részt, esetleg milyen országos
szakmai szervezetek tagja, milyen módon vesz részt
az együttműködésekben.
Aktivitásával segíti a szakmai és érdekképviseleti
tevékenységet, részt vesz országos szakmai
fejlesztésekben a köznevelés megújításában,
szakmai anyagokat dolgoz ki vagy véleményez.
Bemutatja iskolán kívüli alkotói és művészeti
tevékenységét.
Aktív előadóművészi vagy alkotói munkát végez
együttesekben,
közösségekben,
alkalmanként
kurzusokat
vezet,
továbbképzéseket
tart,
koreográfiákat készít.

bevonja a tanulókat is alkotói folyamatokba. A
projektekben facilitátorként tevékenykedik, a
különleges bánásmódot igénylő tanulók mentora
vagy tutora. Feladatait a céloknak és a
szerepköröknek megfelelően látja el.

A tanórán az együttműködés szintje és színvonala
akkor releváns, ha egyszerre két pedagógus vagy
pedagógus és asszisztens vezeti a foglalkozást. A
munkarend, a munkamegosztás kialakult rendje a
kölcsönösség, a bizalom, és a mintaadás jelentősen
meghatározza az óra sikerességét. Ebben az esetben
sok egyeztetésre és előkészítésre van szükség,
valamint nagy a jelentősége az órák utáni
reflexióknak, elemzéseknek.
Az iskolai innovációkba igyekszik bevonni a
tanítványait, motiválja őket a projektekben való
szerepvállalásra, kezdeményezi új tanulási stratégia
kipróbálását, kísérletezik új szemléletű koreográfiák
készítésével, bevonja a gyerekeket is az alkotói
folyamatokba.
A tanulói kezdeményezéseket közvetíti és képviseli
is az iskolavezetés felé.
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Pedagógiai
munkáját
reflektivitás jellemzi.

8.4.

Fontos
számára
szakmai
tudásának
folyamatos
megújítása, a megszerzett
tudását
a
pedagógiai
gyakorlatában eredményesen
alkalmazza.
8.5.

Alapfokú művészetoktatás

Szakértőként tevékenykedik, szakmai versenyeken
zsűriként szerepel.
Egyéb szakmai közösségek vagy önkéntes
szervezetek tagjaként aktív közösségi vagy
közszolgálati tevékenységet folytat. Kezdeményező
az iskolai innovációk megvalósításában.
A táncpedagógus személyiségére a reflektivitás
jellemző. A reflektív szemlélet irányul a saját és a
gyerekek tevékenységére, a szakmai és a pedagógiai
folyamatokra, a tanórai és tanórán kívüli
tevékenységekre. A reflexió folyamatba ágyazottan
és a folyamatok végén is jelen van. Az
elemzésekből, a portfólió reflexióiból kiderül, hogy
a tapasztalatok, vélemények alapján milyen
változtatásokra van szükség. Portfóliójából
nyilvánvalóvá válik a PDCA elv érvényesülése,
valamint hogy tanítványaiban is kialakítja a
reflektív
szemléletet,
az
önálló
véleménynyilvánítást, a vélemények alátámasztását,
és a vitakultúrát.
A portfólió dokumentumai alátámasztják, hogy
elkötelezett a folyamatos tanulás mellett. Tudását,
ismereteit folyamatosan frissíti, újabb szakmai vagy
módszertani elemekkel gazdagítja.
A tanulásszervezési technikákat a szaktárgyára
adaptálva alkalmazza. Reflexióiban bemutatja,
hogy a szakmai és módszertani fejlesztések milyen
innovációt eredményeztek a tanuló, a csoport és az
iskola szintjén. Figyelemmel kíséri a kutatási
eredményeket, hangsúlyt fektet a táncos tehetségek
azonosítására és gondozására, valamint a
hátránykompenzációs módszerekre, modellekre.
Képes a jó gyakorlatok átvételére, adaptációjára.

A cselekvés előtti reflexió az előző óra elemzéséből
fakad, amely alapján felkészül a következő órára.
Az órán a tévedéseit felismeri, döntéseit képes
felülbírálni, a kialakult helyzetnek megfelelően,
adott esetben képes azonnal cselekedni.
Saját munkájának elemzése alapján folyamatos
felülvizsgálja a terveit, tevékenységét.
Olyan légkört teremt, amelyben a tanulók őszintén
nyilváníthatnak véleményt.
Elfogadja és tiszteletben tartja a tanulói
észrevételeket, fontos számára a tanulói visszajelzés
és ennek megfelelően módosítja a további terveit.
A táncórán alkalmazza a kutatási eredményeket, pl.
a tehetségazonosítási megfigyelési szempontsorok
alkalmazásával méri fel a tanulók teljesítményét, a
diagnosztika eredményeit pedig figyelembe veszi az
egyénre szabott fejlesztés során.
Alkalmazza a kompetenciafejlesztés tánctechnikai
és táncos gyakorlatait, a kooperatív tanulás táncos
formáit.
(Pl. bemutatja a hazai és külföldi jeles
koreográfusok szakmai munkáját, és a táncelemzés
géniuszának, Lábán Rudolfnak munkásságát,
továbbá a magyar tánctípusok és táncdialektusok
rendszerének megalkotójának, Martin Györgynek
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Színvonalas tánckurzusokon, továbbképzéseken munkásságát. A korosztálynak megfelelően
vesz részt, az ott szerzett tapasztalatit beépíti a használja a Molnár-technika elemeit.)
szakmai és pedagógiai gyakorlatába. További
diploma megszerzését is célul tűzheti ki annak
érdekében, hogy pedagógiai eszköztárát bővítse.
Figyelemmel
kíséri
a
táncos
szakmai
rendezvényeket,
a
táncos
előadásokat,
konferenciákat, törekszik az új technikák vagy
táncanyagok megismerésére.
Folyamatosan tájékozódik a szakmai kiadványok,
folyóiratok, a tánctudományi tanulmányok
megjelenéséről.
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IV. Zeneművészeti ág
IV.1. Bevezető
A Kiegészítő Útmutató a zenei alapfokú művészeti iskolákban pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak számára készült azzal a céllal, hogy sajátos támpontokat és konkrétabb
segítséget adjon a minősítővizsgához, illetve a minősítési eljárás pontosabb értelmezéséhez és
sikeres teljesítéséhez.
Az indikátorok az általános pedagógiai és művészeti-szakmai követelményeket a gyakorlat
szintjén fogalmazzák meg, az átfogó kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik és példákat
adnak gyakorlati megvalósulásukra mind a portfolió dokumentumaiban, mind az óralátogatások
tapasztalataiban.
Az útmutató olyan sablonokat és mintákat tartalmaz, amelyek a gyakorlati tapasztalatokból
indulnak ki, és figyelembe veszik a zeneművészeti ág sajátosságait és szükségleteit.
Az útmutatóban található dokumentumsablonok és -minták nem kötelezőek!
Olyan formátum kialakítását javasoljuk, amellyel le tudják írni, be tudják mutatni a mindennapi
gyakorlati munkájukat.
A művésztanári portfólióban a rendszeres órai munka, a foglalkozások leírása mellett szükséges
az önálló művészeti tevékenység bemutatása is, amire a szakmai életút elemzésében vagy
szabadon választott dokumentumként van lehetőség.
Mivel a kiegészítő útmutató csak a művészeti ágra jellemző sajátosságokat és értelmezéseket
tartalmazza, így a portfolió elkészítésekor és a szakmai minősítéskor az általános és kiegészítő
útmutatót egyszerre javasolt használni.

IV.2. Egyéni zenei képzés: a dokumentáció előírásainak sajátos elemei
Alapdokumentumok és javasolt szabadon választható dokumentumok

Alapdokumentumok

Feltöltendő
dokumentumok és
terjedelmük

Mely
kompetenciák
alátámasztására
szolgálhat
leginkább?

Növendékprofil – tematikus terv – összefüggő óratervek
Egy növendék profiljának ismertetése.

Növendékprofil: 1-2
A bemutatott növendékre adaptált egy darab oldal
tematikus terv és a kapcsolódó óratervek17 (4 db) a

1–6

Egymásra épülő óraterveket kell csatolni ahhoz, hogy a pedagógus a fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja
világítani. Csak önállóan készített tematikus terv és óratervek elfogadhatóak. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az
interneten található tervek alapján dolgozik, akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a növendékre történt
adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag, egyébként plágiumnak minősül. A tematikus tervhez tartozó
17
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tanórán felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal Tematikus terv a
együtt18 (a felhasznált kottakiadás[ok], kiegészítő, kapcsolódó
szemléltető anyagok stb.).
óratervekkel: kb. 8
oldal (min. 6 oldal) 19
és
Reflexió
(külön
szabad
szöveges Tananyagok
segédanyagok:
dokumentumban): a döntések indoklása.
szükség szerint
Javaslat: ellenőrzés, értékelés.
Reflexió: 1-2 oldal
Amennyiben nem kíván egy növendékhez
feltölteni megfelelő mennyiségű óratervet (4 db), Ellenőrzés,
abban az esetben két növendékprofilt készíthet el értékelés: 1-2 oldal
két tematikus tervvel és két reflexióval, valamint a
hozzájuk tartozó 2-2 összefüggő óratervvel együtt
(összesen 4 db).
Hospitálási napló
A hospitálás naplója. (A pedagógus órát látogatott.)

Dokumentum: 1 db
hospitálási napló

Reflexió: a hospitálás tanulságai.

Reflexió: kb. 1 oldal

7, 1, 2, 3, 8

Esetleírás: a fejlesztési probléma megoldásának dokumentálása
Esetleírás: a fejlesztési probléma megoldásának Leírás és reflexió:
leírása, dokumentálása.
kb. 2-4 oldal
Például: a zenei neveléssel fejleszthető
személyiségjegyek fejlesztése (pl.: önuralomra
nevelés, az empátia, a tolerancia, a kommunikációs
készségek, a kritikai gondolkodás, az érzelmek
kezelésének fejlesztése stb.); a fegyelmezett, önálló
munkára, gyakorlásra nevelés; stresszkezelés (pl.
lámpaláz kezelése); figyelmi problémák kezelése;
versenyfelkészítés; speciális nevelési igényű
növendék fejlesztése; állandóan visszatérő
fegyelmi probléma kezelése; alulteljesítő tehetség
gondozása.

7, 4, 5, 8

Esetleírás: 1 db

óratervek nem tartalmaznak reflexiókat, hanem azokat külön, szabad szöveges dokumentumban kell feltölteni (ld.
alább).
18
A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése nem szükséges, amennyiben azok kereskedelmi forgalomban,
ill. a könyvtári hálózatban elérhetők. A tananyag(ok), segédanyagok esetében a tervezetekben pontosan meg kell
jelölni a forrást (szerző, cím, kiadó, a kiadás éve; ill. webcím).
19
Ajánlott formátum a Times New Roman 12 pontos betűméret, másfeles sorköz, normál (minden oldalon 2,5 cm)
margó, de 10 pontos betűméret és szimpla sorköz is elfogadható a könnyű áttekinthetőség érdekében. A javasolt
terjedelem tematikus tervenként értendő.
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Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel Növendékprofil: kb.
való
foglalkozás
(pl.
verseny-előkészítés, 1 oldal
felkészítés, tehetséggondozó program) féléves A tervek és a
ütemterve, min. 2 foglalkozás terve a
felhasznált tananyag
növendékprofiljával együtt.
–
max.
2
Reflexió: az elért eredmények bemutatása és dokumentum
elemzése.
Reflexiók. 1-2 oldal

4, 5, 1, 2, 3, 6

Saját fejlesztésű tananyag, pl.: IKT-tananyag, ppt, Dokumentum: max.
továbbképzési anyag, innováció stb. bemutatása, 2 db (bemutatás)
értékelése.
Reflexió (értékelés)
1-2 oldal

1, 2, 3, 8, 6

Projektterv és megvalósításának dokumentumai, Terv és reflexiók (2értékelése
(projektekben
való
részvétel 3 oldal)
bemutatása).
Dokumentumok,
max. 2 db

2, 1, 3, 4, 5, 7, 8

A tanulói önállóság és aktivitás fejlesztése: önálló
munkára való felkészítés (pl. új tudásanyag önálló
feldolgozásának képessége), amatőr zenélésre,
kamaramuzsikálásra, komoly-, nép- és jazz-zenei
projektek önálló szervezésére való felkészítés: saját
gyakorlat bemutatása példákon, mintákon át.

3, 1, 2, 4

Példa, minta: 1–2 db
(egyenként
1-2
oldalas jellemzéssel).
Reflexió: összesen
kb. 1-2 oldal (a
minták jellemzéséhe
z kapcsolódóan).

A tanulók munkájának személyre szabott, Az eljárás és a
innovatív értékelése pl. félév vagy év végén. Az szempontok leírása
értékekés szempontjai, az eljárás leírása.
Max.
3 tanulói
értékelés csatolása
(anonim!)

6, 4 ,3, 7

A tanulói önértékelés alkalmazásának bemutatása Bemutatás
és
példák segítségével. Az eljárás értékelése.
reflexió (értékelés)

6, 4, 5, 3, 7, 8

Max. 1 tanuló, 1-2
oldal
Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló Tanulói profil – 1
profiljával együtt, valamint a fejlesztés során elért oldal
eredmények dokumentálása és bemutatása.
Terv:
max.
6
alkalomra – 2-3 oldal

4, 1, 2, 3, 6, 7, 8

Reflexió – 1-2 oldal
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Csatolható
dokumentáció:
a
tanuló fejlesztésébe
bevont
más
személlyel,
szervezettel
való
együttműködés
(nevelési tanácsadó,
tehetséggondozó
team, szakemberek,
mentorok,
szülők
stb.)
Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, Esetleírás – 1-2 oldal
családok érdekében tett lépései, esetleg Egyéb
együttműködés, kommunikáció a kollégákkal,
dokumentumok:
külső szervezetekkel, szülőkkel, a tevékenység
max. 2 db
elemzése, értékelése.
Elemzés, értékelés:
kb. 1 oldal

4, 7, 5, 8

Intézményi szintű szakmai rendezvény, pl. 1 rendezvény leírása
háziverseny, témanap rövid leírása, dokumentálása, és a saját szerep
az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása
bemutatása.
reflexiókkal,
1-2
oldal

7, 1, 3, 8

Dokumentumok:
max. 2 db
Tanórán
kívüli
közösségi
program,
diákrendezvény
(pl.
közös
zenehallgatás,
koncertlátogatás,
operalátogatás,
kirándulás,
iskolai
rendezvények,
múzeumlátogatás,
tehetséggondozó
táborok,
testvériskolai
programok,
kulturális
rendezvények,
diákcsereprogram stb.) összefoglaló leírása, a
szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl.
képek, tanulói beszámolók, rajzok, videofelvétel,
hangversenymeghívók, plakátok stb.).

1
rendezvény
összefoglaló leírása –
1-2 oldal

5, 1, 2, 3, 7, 8

Dokumentálás:
szükség szerint

Reflexió – kb. 1
oldal

Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő
hatásának, a megvalósítás során a kollégákkal, a
külső szervezetekkel történt együttműködésnek a
bemutatása, értékelése.
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Szakmai publikációk, írások, kutatásban való A
tevékenység 8, 1, 7, bármely
részvétel, tankönyvírás stb. bemutatása, értékelése. bemutatása és a kompetencia
mellékletek – 2-3
oldal
Részvétel az intézményben folyó innovációban, Leírás,
7, 8, 1, bármely
pályázatokon.
dokumentumok 2-3 kompetencia
Reflexió: hogyan segítette ez a munka a szakmai oldal
fejlődését.

reflexiók – kb. 1
oldal

Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása, új Bemutatás
pedagógiai módszerek kipróbálása, alkalmazása reflexiókkal – 2-3
(max. 2 db).
oldal

1, 3, 4, 8

A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus
által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források,
linkgyűjtemény rövid értékeléssel, ajánlással.

Max. 2 oldal

1, 8

Tanulóktól vagy szüleiktől kapott visszajelzések,
meghívók (pl. volt tanítványok hangversenyeire).

Max. 3 dokumentum

4, 1, 3, 7

Az alap- és a záróvizsga eredményei, reflexiók az
elért eredményekre.

Kb. 2 oldal

6, 1, 3, 7, 8

Nemzetközi, országos, regionális, megyei, városi
művészeti
versenyeken
elért
eredmények
értékelése, reflexiók az elért eredményekre.

Kb. 2 oldal

6, 1, 3, 7, 8

A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt
szakcikk, könyv rövid ismertetetése és reflexiók.
(Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott
könyvet/cikket?)

Max. 2 oldal

1, 8

A saját jó gyakorlatainak leírása, pl.
kottaközreadás-összehasonlítási
feladatok,
hangfelvétel-összehasonlítási feladatok, az előadói
jelek értelmezésének megtanítása különböző
korokban/szerzőknél,
egy-egy
zenetörténeti
korszak, stílus, ill. zeneszerző előadói stílusának
vagy
improvizatív
díszítőművészetének
megismertetése és gyakoroltatása stb.

Bemutatás
és
dokumentálás: kb. 23 oldal

1, 2, 3, 8

Reflexió
gyakorlat
értékelése):
oldal

(a
kb.

1

Az iskolai szakmai munkaközösség munkájához Bemutatás: kb. 1
kapcsolódó önértékelés (a munkaközösségben oldal
betöltött szerepről szóló reflexió).
Reflexió (értékelés):
kb. 1 oldal

6, 4, 5, 3, 7, 8
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Továbbképzések igazolása.

Max. 3 dokumentum

7, 8

Oktatási célú önálló alkotótevékenység bemutatása
(pl. zenei átiratok készítése, zeneszerzői
munkásság, összművészeti tevékenység).

Max. 3 oldal

1, 2, 3, 4, 5, 8

A dokumentumok kapcsolati rendszere az egyéni képzésben (zeneoktatás)
Az alapdokumentumok és azok kapcsolati rendszere, egyben segítség a feltöltéshez:
 Összesen egy növendékprofil, illetve egy tematikus terv, valamint a hozzá kapcsolódó
4 darab óraterv töltendő fel a portfólió felületére.
 Ha 2 növendékprofilt töltenek fel, ahhoz 2 tematikus terv és a 2 tematikus tervhez
2-2 összefüggő óraterv feltöltése szükséges.
Reflexió feltöltése a következő esetekben kötelező:
 tematikus terv(ek),
 a hozzájuk kapcsolódó óratervek,
 hospitálási napló,
 szabadon választható dokumentumok (2-5 db).
Dokumentumsablonok és szempontrendszerek az egyéni zenei képzésben
1. A szakmai életút bemutatásának javasolt elemei
1. Az életpálya szakaszai.
2. Az életpálya tevékenységei.
3. Az életpályára hatást gyakorolt személyiségek, módszerek, eszmék.
4. Az életpálya sikerei.
5. Az életpálya kudarcai.
6. Az életpálya fejlődési lehetőségei.
7. Reflexiók a zenetanári hivatásról.
8. A művészi pálya értékelése.
9. Reflexiók a minősítés kezdetekor tanított saját tanszakról (a tanár növendéki körének
összetétele: évfolyamok, életkorok, képesség- és tehetségszintek stb.).
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2. Óraterv – egyéni hangszeres képzés
A pedagógus neve
Évfolyam
Tematikai egység
Az óra témája
Az óra cél- és feladatrendszere
Kulcsfogalmak
Tananyagok és –eszközök
Felhasznált kották és más források
Sorszám, dátum

Időkeret
(percben
megadva)

Az óra menete

Módszerek, tervezett gyakorlatok, ill. a
lehetséges pedagógiai fogások és
instrukciók

Tananyag, ill.
taneszközök

Megjegyzések

Házi feladat:
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3. A növendékprofil kötelező elemei
1. Általános és specifikus életkori jellemzők.
2. Személyiségrajz (különös tekintettel a növendék énképére).
3. A növendék motivációja a zene és a zenélés iránt, valamint céljai ezekkel kapcsolatban.
4. A növendék zenei képességei, készségei a tanulási folyamat kezdetén:
-

a zenei folyamatok átérzésére való képesség,

-

intonációs, ill. tonális
hangszínérzékenység stb.,

-

zenei memória,

-

tanulási képességek (pl. milyen sebességgel tanul a növendék),

-

fizikai adottságok (koordináció, testmozgás).

érzékenyég,

formaérzékenység,

ritmusérzékenység,

5. A növendék számára fejlesztendő tudásanyag, ill. képességek.
6. A növendék erősségei (elsősorban zenei, ill. személyiségbeli erősségek), a benne rejlő
lehetőségek, amelyekre a nevelő-oktatómunkát felépíteni érdemes.

NB. A (6) vázlatpont kiemelt hangsúlyt kap a növendékprofilban. A tanulási folyamat során
megvalósult fejlődés korrekt, kritikus bemutatását a reflexiók tartalmazzák.
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4. Tematikus terv – egyéni hangszeres képzés
A pedagógus neve és végzettsége
Az oktatási intézmény neve
Művészeti ág
A tantárgy neve
A tanítási környezet leírása
A tanulási-tanítási egység témája
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere
A tanulási-tanítási egység helye az éves
fejlesztési folyamatban, előzményei
Tantárgyi kapcsolódás
Évfolyam
Felhasznált tananyag (zenei anyagok), kották,
taneszközök, IKT
A tanítási egység intervalluma (a tanítási órák
száma), a megvalósítás dátumai

Óra20

Tudásanya
g, ill.
fejlesztési
Tematikus
területek
feladatok
(készségek,
képességek,
attitűdök)

Módszerek,
tervezett
gyakorlatok, ill. a Tananyag,
lehetséges
ill.
pedagógiai
taneszközök
fogások és
instrukciók

Otthoni
feladat
(gyakorlási
módszerek)

Megjegy
zések

1.
2.
3.
4.
5.
6.

20

min. 2 vagy 4 tanóra.
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IV.3. Csoportos zenei képzés: a dokumentáció előírásainak sajátos elemei
Alapdokumentumok és javasolt szabadon választható dokumentumok

Alapdokumentumok

Mely
Feltöltendő
kompetenciák
dokumentumok és alátámasztásár
terjedelmük
a szolgálhat
leginkább?

Csoportprofil – tematikus terv – összefüggő óratervek
Egy tanulócsoport profiljának ismertetése.

Csoportprofil: 1-2 1–6
A bemutatott tanulócsoportra adaptált egy darab oldal
tematikus terv és kapcsolódó óratervek21 (4 db) a Tematikus terv a
tanórán felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal kapcsolódó
együtt22 (a felhasznált kottakiadás[ok], tankönyvek, óratervekkel: kb. 8
feladatlapok, kiegészítő, szemléltető anyagok, oldal
(min.
6
23
táblaterv, digitális bemutató, hangzóanyagok stb.).
oldal)
Tananyagok
és
Reflexió (külön szabad szöveges dokumentumban): segédanyagok:
szükség szerint
a döntések indoklása.
Reflexió: kb. 1
Javaslat: ellenőrzés, értékelés
oldal
Amennyiben nem kíván egy csoporthoz feltölteni
megfelelő mennyiségű óratervet (4 db), abban az Ellenőrzés,
esetben két csoportprofilt készíthet el két tematikus értékelés: kb. 1
oldal
tervvel és két reflexióval, valamint a hozzájuk
tartozó 2-2 óratervvel együtt (összesen max. 4 db).
IKT és speciális taneszközök alkalmazása
A tananyaghoz kapcsolódó speciális taneszközök
alkalmazása, különös tekintettel az elérhető IKTeszközökre: a tanuló saját (tanult) hangszerének és
egyéb ütő-/ritmushangszereknek az órai használata,
audiovizuális eszközök alkalmazása (kép- és
hangfelvételek, offline elektronikus adatbázisok,
kottaíró és zeneszerkesztő programok), internetes
adatbázisok és programok (színvonalas és etikus
kotta-, valamint hangfelvételforrások, színvonalas

Saját
gyakorlat
bemutatása
példákon, mintákon
át:
1-2
db
(egyenként
1–2
oldalas bemutatás)

3, 1, 2, 7, 8

A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése nem szükséges, amennyiben azok kereskedelmi forgalomban,
ill. a könyvtári hálózatban elérhetők. A tananyag(ok), segédanyagok esetében a tervezetekben pontosan meg kell
jelölni a forrást (szerző, cím, kiadó, a kiadás éve; ill. webcím).
23
10 pontos betűméret és szimpla sorköz is elfogadható a könnyű áttekinthetőség érdekében. A javasolt terjedelem
tematikus tervenként értendő.
22
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zenei és művészeti honlapok, új, nívós online Reflexió
tudásbázisok
és
oktatóprogramok
–
pl. (értékelés): kb. 1-2
hallásfejlesztő programok –, online is elérhető oldal
történelmi
hangfelvételek,
tananyagok
és
forrásmunkák) stb. integrálása az órai munkába; a
megbízható és színvonalas adatforrásokból való
önálló ismeretszerzésre való ösztönzés módjainak
jellemzése; a tanár általi élő hangszeres bemutatás és
az IKT-illusztráció kapcsolatának lehetőségei.
Hospitálási napló
A hospitálás naplója. (A pedagógus órát látogatott.)

Dokumentum: 1 db
hospitálási napló

Reflexió: a hospitálás tanulságai.

Reflexió:
oldal

kb.

7, 1, 2, 3, 8

1

Esetleírás: a fejlesztési probléma megoldásának dokumentálása
Esetleírás: a fejlesztési problémák megoldásának Leírás és reflexió:
leírása, dokumentálása.
kb. 2-4 oldal
Például:
a
zenei
neveléssel
fejleszthető
személyiségjegyek fejlesztése (pl. önuralomra
nevelés, empátia, az érzelmek kezelésének
fejlesztése, tolerancia, kommunikációs készségek,
kritikai gondolkodás stb.); a fegyelmezett, önálló
munkára – ismeretfeldolgozásra, gyakorlásra –
nevelés; stresszkezelés (pl. lámpaláz kezelése);
figyelmi problémák kezelése; (egyéni vagy
csoportos) versenyfelkészítés; speciális nevelési
igényű tanulócsoport
fejlesztése; állandóan
visszatérő fegyelmi probléma kezelése, alulteljesítő
tanuló tehetséggondozása.

7, 4, 5, 8

Esetleírás: 1 db

A dokumentumok kapcsolati rendszere a csoportos képzésben (zeneoktatás)
Az alapdokumentumok és azok kapcsolati rendszere, egyben segítség a feltöltéshez:
 Összesen egy növendékprofil, illetve egy tematikus terv, valamint a hozzá kapcsolódó
4 darab óraterv töltendő fel a portfólió felületére.
 Ha 2 növendékprofilt töltenek fel, ahhoz 2 tematikus terv és a 2 tematikus tervhez
2-2 (összesen 4 db) összefüggő óraterv feltöltése szükséges.
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Reflexió feltöltése a következő esetekben szükséges (ld. az alábbi táblázatban):
 tematikus terv(ek),
 a hozzájuk kapcsolódó óratervek,
 hospitálási napló,
 szabadon választható dokumentumok.
Dokumentumsablonok és szempontrendszerek a csoportos zenei képzésben
1. A szakmai életút bemutatásának javasolt elemei
1. Az életpálya szakaszai.
2. Az életpálya tevékenységei.
3. Az életpályára hatást gyakorolt személyiségek, módszerek, eszmék.
4. Az életpálya sikerei.
5. Az életpálya kudarcai.
6. Az életpálya fejlődési lehetőségei.
7. Reflexiók a zenetanári hivatásról.
8. A művészi pálya értékelése.
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2.Óraterv – csoportos zenei képzés
A pedagógus neve
Évfolyam
Tematikai egység
Az óra témája
Az óra cél- és feladatrendszere
Kulcsfogalmak
Tananyagok és -eszközök
Felhasznált kották és más források
A tanítási egység intervalluma (tanítási órák
száma), a megvalósítás dátuma

Időkeret
(percben
megadva)

Az óra
menete

Módszerek, tervezett
gyakorlatok, ill. a
lehetséges pedagógiai
fogások és instrukciók

Tananyag,
ill.
taneszközö
k

Megjegyzések

Házi feladat:
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3. Tematikus terv – csoportos zenei képzés
A pedagógus neve és végzettsége
Az oktatási intézmény neve
Művészeti ág
A tantárgy neve
A tanítási környezet leírása 24
A tanulási-tanítási egység témája
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere
A tanulási-tanítási egység helye az éves
fejlesztési folyamatban, előzményei
Tantárgyi kapcsolódás
Évfolyam
Felhasznált tananyag (zenei anyagok), kották,
taneszközök, IKT
A tanítási egység intervalluma (a tanítási órák
száma), a megvalósítás dátumai

Tudásanya
Módszerek,
g, ill. a
tervezett
fejlesztési
gyakorlatok, ill. a Tananyag,
Óra
Tematikus
területek
lehetséges
ill.
25
feladatok
(készségek,
pedagógiai
taneszközök
képességek
fogások és
, attitűdök)
instrukciók26

Otthoni
feladat
(gyakorlási
módszerek)

Megjegy
zések

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete, valamint Az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programja (Mogyoród: Romi-Suli Könyvkiadó, 1998) megfelelő kötetei szerint.
25
min 2 vagy 4 tanóra.
26
A módszer, ill. a pedagógiai fogás fogalmainak értelmezéséhez a zenei képzésben ld. Dobszay László: Útmutató
„A hangok világa” I. szolfézstankönyv tanításához (Budapest: Zeneműkiadó, 1966).
24

305
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott
negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alapfokú művészetoktatás

IV.4. Tematikus terv – egyéni hangszeres képzés (részletes minta)
A pedagógus neve és végzettsége

X. Y. zongoraművész, -tanár

Az oktatási intézmény neve

X. Y. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Művészeti ág

Zeneművészet

A tantárgy neve

Zongora főtárgy

A tanítási környezet leírása 27

Világos, ablakkal is rendelkező hangszeres oktató szaktanterem, amely nem túlzottan
visszhangos, megfelelő módon van szellőztetve és lehetőleg hangszigetelt. A tanteremben
legfeljebb egyszerű, a növendék figyelmét a zenei tevékenységről nem elvonó dekoráció, pl. a
falon a barokk díszítések összefoglaló táblázatával. A tanterem felszerelése megfelelő
(zongora, kamarazenéhez kottatartók, ideális esetben tükör). A rendelkezésre álló kották
lehetőleg nem fénymásolatok, hanem saját vagy könyvtári példányok. (A zenei
munkaképesség-gondozásban legalább alapképzéssel rendelkező tanár termében bordásfal
vagy az ajtókeretre szerelhető, levehető nyújtó szolgál a kézerősítő, tartásjavító mozgásokhoz.)
A hangszeres játékformákat előkészítő gyakorlatokhoz és a frissítő, lazító mozgásokhoz
néhány labda, léggömb és ugrókötél szükséges, zárható szekrényben elhelyezve.

A tanulási-tanítási egység témája

A formai tagolódás és a tonális tartalom megéreztetése és megértetése (ennek egyenes
következményeként a tartalmas, élő tempó-, lüktetés- és ritmusérzék kialakulása).

A tanulási-tanítási egység cél- és
feladatrendszere

A növendék legyen képes
– a metrikai formaszerkezet és a dallami formaszerkezet áttekintésére,
– ennek következtében a lüktetés és a tempó megtartására,
– a ritmusok élő, természetes (lélegző), beszédszerű megjelenítésére.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete, valamint Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja (Mogyoród: Romi-Suli Könyvkiadó, 1998)
megfelelő kötetei szerint.
27
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A tanulási-tanítási egység helye az éves
fejlesztési folyamatban, előzményei

Előzménye: az előző tanévekben megtanult egyszerűbb szerkezetű darabok.

Tantárgyi kapcsolódás

Szolfézs, zeneelmélet, kamarazene

Évfolyam

5.

Helye az éves tervben: háromhetes tematika (heti két 45 perces órával) az éves tantárgyi
követelményekhez és a tanuló egyéni képességeihez igazodva.

Felhasznált tananyag (zenei anyagok), kották, Három különböző stílusú, formailag jól áttekinthető darab:
taneszközök, IKT
(1) C. Ph. E. Bach: Polonaise (BWV Anh. 125) a Notenbüchleinfür Anna Magdalena Bachból.
(2) Robert Schumann: Kindersonate, op. 118/c, III. tétel: Zigeunertanz.
(3) Bartók Béla: Gyermekeknek III/18.: Gúnydal – Výsmech.
Javasolt kották:
(1) Notenbüchleinfür Anna Magdalena Bach. Közr. Sulyok Imre. Editio Musica Budapest, Z.
7487.
(2) Schumann-album II. Közr. Jancsovics Antal és Rados Ferenc. Editio Musica Budapest, Z.
7294.
(3) Bartók Béla: Gyermekeknek, III. füzet. Közr. Bartók Péter (új kiadás). Editio Musica
Budapest, Z. 5455.
Javasolt hangfelvételek (ld. Megjegyzések, 4. óra):
(1) Bartók hangfelvételei. Centenáriumi összkiadás I–II. album. Szerkesztette: Somfai László,
Kocsis Zoltán, Sebestyén János. (CD-kiadás, I. album) Bartók zongorázik, 1920–1945.
Budapest. Hungaroton. 1991. HCD 12326–12331.
(2) Bartók Új Sorozat 25. Zongoraművek (2). Előadja: Kocsis Zoltán. Budapest. Hungaroton.
2007. HCD 32525.
Lehetőség szerint: a hangfelvételek készítéséhez okostelefon (vagy más hangfelvevő, pl.
diktafon, laptop), ill. internetkapcsolat.
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A tanítási egység intervalluma (a tanítási órák 6 tanítási óra, 2013. szeptember 9., 12., 16., 19., 23., 26.
száma), a megvalósítás dátumai

A tudásanyag,
ill. a fejlesztési
területek
Óra
(készségek,
képességek,
attitűdök)
1.

Az anticipálás
(előre
elképzelés)
képessége

Módszerek, tervezett
gyakorlatok, ill. a lehetséges
Tematikus feladatok
pedagógiai fogások és
instrukciók28
1. Egyéni gyakorlás tanári
bemutatás nyomán. Gyakorlat: egy
hang megszólaltatása annak pontos
2. Előretekintés egy
nyomán.
hangnyi terjedelemre. elképzelése (anticipálása)
29
Pedagógiai fogások: a hang mint
3. Előretekintés egy
ruganyos labda elképzelése stb.
motívumnyi/egy
Lehetséges instrukciók:30 a hang
ütemnyi terjedelemre. hosszának, hangszínének, erejének,
lefutásának, karakterének stb.
4. A metrikai,
gondos elképzelése előre, majd az
valamint a dallami
elképzelés megvalósítása.
súly megjelenítése.
1. Egyetlen hang
elképzelése.

Tananyag, ill.
taneszközök

Otthoni feladat
(gyakorlási
módszerek)

Megjegyzések

Tananyag: a Bartók- (a) A tanórán
népdalfeldolgozás.
alkalmazott
módszerek
1. Pl. a Bartóknépdalfeldolgozás 1. gyakorlása
ütemében a hosszú h valamennyi feladott
darab részletein.
hang elképzelése

(NB. A
gyakorlatok a
darabokkal
való
foglalkozás
során
alkalmazandók,
(szopránkíséret!).
(b) Játék az ezekhez
nem pusztán
hasonló elképzelt
2. Ugyanitt az első
önmagukban!)
hangokkal. A
ütem hangjai (az e
növendék le is
A Bartókmegszólalásakor
népdalfeldolgo
azonnal a fiszt, a fisz írhatja, hogy
2. Egyéni gyakorlás tanári
pontosan milyen
zásból a Z.
megszólalásakor
bemutatás nyomán. Gyakorlat: a
képzetek jutottak
5439 kotta is
azonnal a giszt
hang megszólalásának pillanatában
használható (az

A módszer, ill. a pedagógiai fogás fogalmainak értelmezéséhez a zenei képzésben ld. Dobszay László: Útmutató „A hangok világa” I. szolfézstankönyv tanításához (Budapest:
Zeneműkiadó, 1966).
29
A növendék képzeletének fejlesztését elősegítő kifejezések, hasonlatok, metaforák.
28

30

A pedagógiai fogások felhasználásával.
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már a következő hangot kell
elképzelni, átérezni, a metrumon és
a ritmuson kívül, a zenei anyagot
megfelelő mértékben lelassítva.
3. Egyéni gyakorlás tanári
bemutatás nyomán. Gyakorlat: az
ütemkezdő hang megszólalásának
pillanatában a következő
motívum/ütem első hangját –
annak időbeli pozícióját – kell
elképzelni, átérezni.

elképzelni az 1.
eszébe. Adott-e
pontban leírt módon nekik nevet?
stb.).
3. Ugyanitt a kezdő
e megszólalásakor a
h hang időbeli
pozícióját elképzelni
(megérezni, hogy
mikor fog
megszólalni).

1945-ös
átdolgozott
változat
korábbi EMBkiadása).

4. Ugyanitt a népdal
4. Egyéni gyakorlás tanári
dallamát kezdő, a
bemutatás nyomán. Gyakorlat:
szerző által
egyes súlyos hangok
tenutóval súlyozott h
(ütempárkezdő ütéseken
hang kezdősúlyának
elhelyezkedő, motívumkezdő
megjelenítése; a
hangok vagy a dallamvonal kiugró, dallam első cisz
ill. tonálisan fontos hangjainak)
nyolcadhangjának
érzékeny megjelenítése.
finom elképzelése és
Pedagógiai fogások: a hang mint
meghallgatása a
ruganyos labda elképzelése stb.
dallam folyamatán
Lehetséges instrukciók: a hang
belül (pl. a hang
mint labda „eldobása” rövid
nagyon rövid távra
képzeletbeli távolságra,
való „eldobása”
képzeletben fészket készíteni a
képzeletben) stb.
hangnak, és óvatosan belehelyezni
stb.
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2.

Az anticipálás
(előre
elképzelés)
képessége –
folytatás

1. Az előző órán
megerősített,
tudatosított
részképességek
megerősítő
gyakorlása.

Alapfokú művészetoktatás

1. Az otthoni egyéni gyakorlás
bemutatása (ellenőrzése).
Fogalmazza meg a növendék,
hogyan alkalmazható az előző órán
megtanult módszer más darabok
gyakorlása során. Mondja el, majd
mutassa meg.

2. Előretekintés egy
frázisnyi terjedelemre 2. Egyéni gyakorlás tanári
(a következő frázis
bemutatás nyomán. Gyakorlat: a
elejéig).
fráziskezdő hang megszólalásának
pillanatában a következő frázis
3. Előretekintés egy
frázisnyi terjedelemre kezdőhangját – annak időbeli
helyét – kell elképzelni, átérezni,
(az adott frázis
és ezt az új kezdőhangot a frázis
végéig).
eljátszása során folyamatosan
célként tekinteni. Példák
pedagógiai fogásokra: a növendék
figyelmének egyenletes,
megszakítás nélküli irányítását
segítő kifejezések és játékos
hasonlatok, metaforák használata,
pl. áramlás, fonal folyamatos
húzása a következő frázis
kezdőhangjáig.

1. Carl Philipp
Emanuel Bach
darabjának és a
Schumann-tételnek a
részletei.
2–3. A Bartóknépdalfeldolgozás
kétütemnyi sorai.

A tanórán
alkalmazott, a
gyakorlás során
felmerült
nehézségek
tapasztalatait is
felhasználó
módszerekkel a
zenei anyag
gyakorlása. Az órán
közösen kiválasztott
részletek (frázisok)
többféle
megvalósítása.

A 3.
gyakorlatra a
Bartóknépdalfeldolgo
zás ideális: a
szerző
notációja
egyértelműen
sugallja ezt a
fajta
gondolkodást.

3. Egyéni gyakorlás tanári
bemutatás nyomán. Gyakorlat: a
fráziskezdő hang megszólalásának
pillanatában a frázis záró hangját
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kell elképzelni, és addig végigvinni
a figyelmet. Pedagógiai fogások:
mint előbb.
3.

Formaáttekintő
képesség

1. Az előző órákon
megerősített,
tudatosított
részképességek
megerősítő
gyakorlása.
2. A tematikus
korrespondenciák
érzékelése.

1. Egyéni gyakorlás (tanári
instrukciót követve) a gyakorlatok
fenti sorrendjében, majd változó
sorrendben. A növendék
fogalmazza meg, hogy mit miért
csinál, és hogyan alkalmazhatja
más darabokon is.

2. Egyéni gyakorlás tanári
bemutatás nyomán. Gyakorlat: a
frázisvégek egymásra feleléseinek
3. Nagyobb időbeli
területek (pl. az egyes megkeresése és átélése. Pedagógiai
fogások alkalmazása a
periódusok)
korrespondencia jelenségének
időarányainak
érzékeltetésére: pl. rímelő
érzékelése.
verssorok alkalmazása vagy a
4. A teljes zenei tétel zenemű részleteinek mint
időarányainak
párbeszédnek az elképzelése stb.
érzékelése.
3. Egyéni gyakorlás tanári
bemutatás nyomán. Gyakorlat: a
zenei tétel nagyobb részleteinek
többszörösen gyorsított eléneklése
vagy „elszínészkedése”, amely
megőrzi a tétel időarányait.
Pedagógiai fogások alkalmazása

1. Mindhárom darab A Bach
részleteiből
Notenbüchleinjából
válogatva.
már eddig tanult
2. Mindhárom darab darabokkal is
„játssza végig”
részleteiből
ezeket a
válogatva (először a
gyakorlatokat.
Bartók-, majd a
Schumann- és a C.
Ph. E. Bach-darab
részleteiből).
3. Először a Bartóknépdalfeldogozás,
majd a Bachpolonéz
időarányainak
áttekintése.

A 3. tematikus
feladat nem
könnyű a
Schumann-tétel
esetében, de
már a
tehetséges 1112 éves
növendék is
megbirkózhat
vele.

311
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alapfokú művészetoktatás

annak érdekében, hogy a növendék
figyelmével világosan
elkülöníthesse az egyes szerkezeti
egységeket: pl. térben máshová
helyezi – másfelé fordulva
énekelve – azokat stb.
4. Egyéni gyakorlás tanári
bemutatás nyomán. Gyakorlat: a
teljes zenei tétel időarányait
megőrző, többszörösen gyorsított
lejátszása gondolatban. Pedagógiai
fogások: mint az előbb. Ellenőrző
kérdések arra vonatkozóan, hogy
érezhetően hány egyenlő
hosszúságú négyütemes részből áll
a darab (a kottakép ütemeinek
számolása nélkül).
4.

Lüktetés- és
tempótartás: a
természetes,
kényelmes és
stabil lüktetés,
valamint az élő,
könnyed
tempótartás
képességének

1. A frázisokon belüli 1. Egyéni gyakorlás tanári
korrespondenciák
bemutatás nyomán. Gyakorlat: a
érzékelése.
frázisokon belüli korrespondenciák
(egymásra felelések) megkeresése
2. A
és átélése. Instrukció: a frázis egy
„megtámaszkodás”
metrikailag súlytalan ütésén
technikája.
megállítom a növendéket, és
megkérem, hogy gondoljon vissza
az előző (ill. a rá rímelő) frázisban
ennek megfelelő hangra (ütésre).

1. Mindhárom darab
részleteiből
válogatva (először a
Bartók-, majd a
Schumann- és a C.
Ph. E. Bach-darab
részleteiből).

A tanórán
alkalmazott, a
gyakorlás során
felmerült
nehézségek
tapasztalatait is
felhasználó
gyakorlatok
2. A Schumannsegítségével a három
darabon gyakoroljuk
a következőképpen: zongoradarab zenei
anyagának

A 2.
gyakorlatnál a
részeg ember
metaforáját
csak akkor
érdemes
alkalmaznia a
tanárnak, ha a
növendék
frázisszinten
képes
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hatékony
fejlesztése

5.

Lüktetés- és
tempótartás –
folytatás

1. Az előző órákon
megerősítetttudatosított
részképességek
megerősítő
gyakorlása.

Alapfokú művészetoktatás

2. Egyéni gyakorlás tanári
bemutatás nyomán. Gyakorlat: a
zenei anyag kisebb részleteinek
kényelmes-játékos inegál eljátszása
(az egyik ütésre rátámaszkodunk
képzeletben, a következő ütés
pedig aktív és rövidebb lesz).
Pedagógiai fogások: a részeg
ember dülöngélő járását próbálja
elképzelni és utánozni a növendék
– játszadozzon el kedvére a zenei
anyaggal!

a triolás dallam
gyakorlása,
helyett csak a
ismétlése.
főhangokat játsszuk,
először a 9–16. ütem
anyagán. Ha ez
nehéznek tűnik a
növendék számára,
akkor a
Gyermekeknek III.
füzetéből az 5., 6.,
ill. 20. számú
népdalfeldolgozások
dallamain – szükség
szerint lelassított
tempóban –
gyakoroljuk először.

1. Egyéni gyakorlás tanári
felügyelettel (visszajelzésekkel).
Az előző órák gyakorlatainak
külön-külön gyakorlása a darabok
zenei anyagán.

1. Mindhárom darab Felvétel alapján az
részleteiből
egyes darabok
válogatva.
előadásának
visszahallgatása és
2. Először a Bartók
személyes értékelése
által feldolgozott
(ha otthon
népdal dallamán,
lehetősége van rá a
majd a Bachnövendéknek). A
polonéz főtémáján
felvételt egyszerűbb
gyakoroljuk.
okostelefonnal is el
lehet készíteni

2. Egyéni gyakorlás tanári
2. A
bemutatás nyomán. Gyakorlat: a
„megtámaszkodás”
megtámaszkodás gyakorlása a
technikája – folytatás. súlyos metrikai pozíciók előtti
ütésen (az utolsó ütésre való
képzeletbeli „rátámaszkodás”).

megtartani a
tempót. Ha
lehetőség van
rá, a tanár
hozza be az
órára Bartók,
ill. Kocsis
Zoltán
hangfelvételét
a Kicsit ázottan
c. burleszkből
(a Három
burleszk – op.
8/c – második
darabja), és
hallgassák azt
meg együtt.
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6.

A
ritmusképletek
rugalmas, a
zenei értelmet
tükröző
megjelenítéséne
k képessége

Alapfokú művészetoktatás

3. Képzelet- és
koncentrációfejlesztő
gyakorlás: különböző
zenei megoldások
keresése egy-egy
frázis gyakorlása
során.

Pedagógiai fogások: pl. erről a
súlytalan ütésről lendítjük-dobjuk
el a következő ütem egyét
(fősúlyát), mintha labdát dobnánk
el, amely éppen az ütemegyre
pottyan.

1. A
„megtámaszkodás”
technikájának
gyakorlása.

1. Egyéni gyakorlás tanári
felügyelettel (visszajelzésekkel).

2. A fenti tematikus
feladatok
technikáinak
alkalmazása a

3. Egyéni gyakorlás a tanár
instrukciója nyomán. Gyakorlat: a
tétel, ill. egyes részleteinek
játékos-kísérletező eljátszása
többféleképpen, például az
ütemeknek mindig eltérő ütésén
megtámaszkodva. Pedagógiai
fogások a különböző zenei
megoldások révén megjelenített
karakterek érzékeltetésére (pl.
milyen viselkedésű ember, milyen
szín, milyen ruha stb. illik az egyes
eljátszásokhoz?).

2. Egyéni gyakorlás tanári
bemutatás nyomán. Az előző órák
gyakorlatainak alkalmazása a
ritmusképletek szintjére.
3. Egyéni előadás a tanár
instrukciója nyomán. Az előző

3. Mindhárom darab (minél jobb
részleteiből
hangminőségre
válogatva; először a törekedve).
Bach-polonézen
gyakorolva.
Taneszközök (a
kottákon kívül):
lehetőleg jó
minőségű
hangfelvétel
elkészítésére
alkalmas eszköz
(legalább egy
egyszerűbb
okostelefon).

1. Mindhárom
A növendék
darabon gyakorolva. keressen az
2. Először a Bartók- interneten
hangfelvételeket a
népdalfeldolgozás,
majd a Bach-darab, három kis
zongoradarabból, és
és végül a
formáljon véleményt
Schumann-tétel
az egyes
jellemző
előadásokról.

Az előző órák
gyakorlatainak
eredményekép
pen a lüktetés
automatikusan
egyre
stabilabbá
válik. A tanár
mindenképpen
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ritmusképletek
szintjén (egy-egy
motívum szintjén).
3. Képzelet- és
koncentrációfejlesztő
gyakorlás: a tétel, ill.
egyes részleteinek
játékos-kísérletező
eljátszása
többféleképpen.
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órákon tanult és gyakorolt
technikák szabad, tetszőleges,
játékos-próbálkozó alkalmazása az
egyes darabokon. Az egyes
formarészekhez különböző
karaktereket is társíthat a
növendék. Ügyeljünk rá, hogy a
megtanult technikákat valóban
alkalmazza is – helyenként
emlékeztethetjük rá, miközben
játszik.

ritmusképletein
gyakorolva (először
csak a dallamot
vesszük, egy
kézzel).
3. Először
kiválasztott
részleteken
gyakorolva, majd
teljes darabok
előadása
többféleképpen.

Próbálja átérezni,
hogy mit érezhet
egy-egy előadó.
Próbálja
megfogalmazni,
hogy mi az előnye és
a hátránya egy-egy
felvételnek.

Taneszközök (a
kottákon kívül):
hanglejátszó (pl.
laptop, okostelefon)
internetkapcsolattal.

kerüli a
mérőütés
sulykolását (pl.
mechanikus
tapsolással
vagy
metronómmal),
mert azzal a
kívánt hatás
ellenkezőjét éri
el: a növendék
görcsössé
válik, a lüktetés
és a tempó
pedig instabillá
(mihelyt
önállóan kell
játszania a
növendéknek).
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IV.5. Óraterv – egyéni hangszeres képzés (részletes minta)
A pedagógus neve:

N. N.

Évfolyam:

1. évfolyam, „A” tagozat

A tanítási környezet leírása:

Világos, tiszta tanterem informatív dekorációval (pl. zeneszerzők jó minőségű, rokonszenvet keltő
portréival), amely nem vonja el a növendék figyelmét. Az elrendezés lehetővé teszi a zongora körbejárását,
akadálymentes kinyitását. (A zenei munkaképesség-gondozással foglalkozó, ill. ebben képzett tanár
termében bordásfal vagy ajtókeretre szerelhető, levehető nyújtó, valamint a hangszerjátékot előkészítő,
lazító, frissítő mozgásokhoz való labdák, léggömbök, ugrókötelek is rendelkezésre állnak.)

Tematikai egység:

Ismerkedés a zongorával és bevezetés a zongorajátékba.

Az óra témája:

A zongora alapvető működése és az első zenei kapcsolat kialakítása a hangszerrel (az első zongoraóra).

Az óra cél- és feladatrendszere:

A növendék legyen képes megnevezni a zongora alapvető részeit, valamint meg tudjon szólaltatni egy
egyszerű gyermekdalt különböző variációkban. A léggömbös játék segítségével kapjon benyomást a
hangszer finom, puha kezeléséről.

Kulcsfogalmak:

billentyű, pedál, húr, kalapács; magas és mély hangok

Tananyagok és -eszközök:

A „Zsipp-zsupp” és a „Cicuskám, kelj fel” szövegkezdetű gyermekdalok; színes léggömb.

Felhasznált kották és más
források:

Teöke Marianne 1999. Találkozások a zongoránál. Polifon Bt. Budapest.

Sorszám, dátum:

1., 2013. szeptember 9.

Dr. Pásztor Zsuzsa 2006. Zenei mozgás-előkészítés hangszer nélkül (DVD-film). Kovács Módszer Stúdió.
Budapest.
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Módszerek, tervezett gyakorlatok, ill. a
lehetséges pedagógiai fogások és instrukciók

Tananyag, ill.
taneszközök

Megjegyzések

Óra eleji beszélgetés,
amelyben tisztázzuk, hogy
mire lesz szükség a
későbbiekben minden órán
(ellenőrző, kotta). Látott-e
már zongorát, belenézett-e?

Léggömbös játék a kéztartás és billentés
előkészítésére:

Nagyra fújt színes
léggömb.

Az óra bevezetőjében a Kovácsmódszer gyakorlatainak
alkalmazása javasolt.

2’

Felnyitjuk a zongorát,
megbeszéljük működésének
alapismereteit. Szabadon
kipróbálunk minden
alkatrészt.

Tetszőleges hangok megszólaltatása akár állva,
akár ülve. Eközben folyamatosan figyelemmel
kísérjük az egyes billentyűk használatának
következményeit. A tanár kérdéseinek
segítségével a növendék kitalálja a hang
megszólaltatásának módját. Miután rájött a
billentyű és kalapács közötti összefüggésre.

2'

Megbeszéljük a hangok
elhelyezkedésének rendjét.
(Merre vannak a magasabb,
merre a mélyebb hangok?)

A hangra vonatkozó kérdésekkel a
billentyűzetre tereljük a figyelmét – például a
következő kérdésekkel: A különböző billentyűk
azonos vagy különböző hangokat produkálnak?
Miben térnek el egymástól az egyes hangok?
Van-e valamilyen rend a hangok sorában, vagy
csak véletlenszerűen jönnek egymás után? Két
tetszőlegesen kiválasztott hangot hogyan tudna

Időkeret

Az óra menete

2' + 3'

(1) Léggömb-pattogtatás a padlón jobb és bal
kézzel, váltogatva, egész tenyérrel érintve,
puha, finom érintéssel.
(2) Léggömb-pattogtatás jobb és bal kézzel,
váltogatva, mindig csak egy ujjal érintve a
léggömböt. Például a következő ujjrenddel:
1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.

Érdemes megvárni, hogy a
gyermek milyen jelzőt használ
„magas” és „mély” helyett, majd
ezeket azonosítjuk a magas és a
mély hang fogalmával.
Természetesen nincs szükség az
összes itt felsorolt kérdésre, ill.
más úton is meg lehet közelíteni a
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1'

A billentyűk
elhelyezkedésének
rendszere (fekete és fehér
billentyűk).

1'

A választott gyermekdal
eléneklése.
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megkülönböztetni? Miben térnek el? Hogyan
tudná elmondani, megfogalmazni a
különbséget?

hangmagasságok billentyűzeten
való elhelyezkedésének
megéreztetését. A módszertani
elemeket, ill. a pedagógiai
fogásokat a növendék reakciói
határozzák meg.

A következőkben már ülve folytatódik az óra.
Több lehetőséget kipróbálva beállítjuk a
zongoraszék optimális magasságát. Tovább
szűkítve a kört, a következő néhány percben
csak a billentyűkre koncentrálunk. A kérdések
a látványra vonatkoznak. Milyen színű
billentyűket lát a növendék? Mi a különbség az
elhelyezkedésükben? Rendeződnek-e
csoportokba? Milyen csoportokba? Itt el lehet
mondani a növendéknek, hogy egy-egy
billentyűhöz tartozó hangnak ugyanúgy van
neve, mint neki kereszt- és vezetékneve.
Először a hangok „keresztnevével”
ismerkedünk meg. A d hangra rámutatva: ezt a
két fekete billentyű között lévő fehér billentyű
hangját például úgy hívjuk, hogy „D” – és így
tovább.

Nem kell feltétlenül egy hangra
szorítkoznunk. Ha növendékünk
érdeklődő, akár többet is
megtaníthatunk neki. Többször
előfordul, hogy a gyermekek
rákérdeznek a fekete billentyűkre
is. Ebben az esetben türelmesen
elmagyarázzuk nekik a
félhanglépést, figyelembe véve az
e–f és h–c félhanglépéseket is.

A „Zsipp-zsupp”
szövegkezdetű
gyermekdal (hallás
után)
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2’

A dal hangkészletének
megállapítása.

Kérjük meg növendékünket, hogy miközben
énekel, mutassa kezével a hangmagasságot egy
képzeletbeli létrán. Majd megkérdezhetjük,
hogy hány hangot énekelt. Játékosan fel is
oszthatjuk a dalt, például a magasabb hangot a
növendék, a mélyebbet a tanár énekli. Vagy
ütemenként váltják egymást.

2'

A hangok megkeresése a
zongorán.

Énekeltessük hosszan a kezdő hangot! Majd
kérjük meg növendékünket, hogy próbálja
megtalálni ezt a hangot a zongorán. Az első
próbálkozás után kérdéseinkkel tereljük a
növendéket a vaktában találgatás helyett a
gondolkodás útjára. Magasabb vagy mélyebb a
keresett hang az iméntihez képest? Közel vagy
távol vannak egymástól?

Ha a hangok keresése során
véletlenül elsőre eltalálja a
növendék a keresett kezdőhangot,
akkor is kérdezzük meg, hogy
valóban ezt a hangot kerestük-e.
Így lehetünk teljesen biztosak
abban, hogy növendékünk
pontosan hallja-e, amit játszik.

1'

A gyermekdal
megszólaltatása az egyik
kézzel.

Beszéljük meg növendékünkkel, hogy melyik
kezével szeretné játszani a dal hangjait. A
dalok megszólaltatására a harmadik ujj a
legalkalmasabb. Keressük meg a gyermekkel
közösen, hogy mi a legkényelmesebb és
legoptimálisabb kéztartás. Idézzük fel a
léggömb-pattogtatás puha kéztartását.

Érdemes kellő időt hagyni a
kísérletezésre.

5'

Kreatív variációk keresése,
valamint a gyermekdal
transzponálása.

A variációk keresésénél először mutassunk
egészen szélsőséges lehetőségeket is, hogy
növendékünk bátran kísérletezzen. Mielőtt
azonban játszani kezd, kérjük meg, hogy
mondja el elképzelését.

A variációk szóba öntésének a
figyelem irányításában van nagy
szerepe. Meg kell szokni
növendékünknek, hogy előbb
gondolja végig, hogy mit szeretne
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csinálni, képzelje el – és csak
azután szólaltassa meg.
1'

A d hang helyének
megállapítása.

5' (ha marad Másik gyermekdal
rá idő)
megtanulása az eddig
részletezett módon.

Kérdezzük meg, hogy emlékszik-e még az óra
elején megtanult hangok nevére. A
következőkben már általa megnevezett
hangokról játszhatja a dalt.
Miután a növendék elénekelte a dalt,
ugyanazokat a lépéseket járjuk végig, mint az
előző dal esetében.

2'

A két dal közti
hasonlóságok és
különbségek felfedezése.

Énekeljük el egymás után a két dalt – lehetőleg
ugyanabban a hangnemben. Emlékszik-e
azokra a variációkra, amelyeket a Zsipp-zsupp
kezdetű dalból készített? El tudná-e játszani az
újat is ilyen módon?

2'

Az órán tanultak
összefoglalása.

Az óra során kiderült, hogy mely kérdések
voltak igazán célravezetők. Ezeket tegyük fel
újra, és várjuk meg, amíg növendékünk
összefoglalja újonnan szerzett tapasztalatait.

2'

A házi feladat
megbeszélése, bejegyzése
az ellenőrzőbe.

Kérdezzük meg, hogy mikor szán időt a
zongoraórára való felkészülésre.

„Cicuskám, kelj fel”
(hallás után)

A tanult léggömbös játékokat
adjuk fel otthonra is.

Házi feladat:
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IV.6. Tematikus terv és óraterv reflexiókkal – egyéni hangszeres képzés (megvalósult tervek)
1. Megvalósított tematikus terv
A pedagógus neve és végzettsége

XY fuvolatanár

Az oktatási intézmény neve

… Alapfokú Művészeti Iskola

Művészeti ág

Klasszikus zene

A tantárgy neve

Fuvola

A tanulási-tanítási egység témája

A vibrátó és a duplanyelv, a légzés gyakorlása, fejlesztése, a
hangszertartás javítása, a szakközépiskolai felvételi anyag
megtanulása.

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:

Felkészülés a művészeti szakközépiskolai felvételire.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban,
előzményei

A 2013/2014-es tanév tanmenetét is a szakközépiskolai felvételi
anyagához igazítva állítottam össze.
A tematikus tervben a felvételi vizsga előtti 10 foglalkozás anyagát
dolgoztam ki. Ez alatt az idő alatt a tanulónak két skálát, három
etűdöt, egy barokk szonáta lassú és gyors tételét, Járdányi
Szonatináját, továbbá egy előadási darabot kell megtanulnia,
hangversenyszerű előadással megszólaltatnia. A tanuló a kijelölt
anyagot már elkezdte tanulni az előző tanév II. félévében, illetve a
nyári szünetben. A tematikus tervben kidolgozott munkafolyamat
célja, hogy a tanultakat még jobban elmélyítse, biztonságossá tegye,
továbbá kotta nélkül is megtanulja a tanuló.
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Alapfokú művészetoktatás

A tanuló fuvolaórái kedden és pénteken vannak. A keddi óra 60
perces, a pénteki 30 perces, de ekkor 30 perc zongorakíséretes
foglalkozásban is részesül.
Tantárgyi kapcsolódás

Szolfézs-zeneelmélet, kötelező zongora, zenekari gyakorlat,
zongorakíséret

Évfolyam

5.

Felhasznált tananyag (zenei anyagok), kották, taneszközök, IKT

Fisz-moll skála, B-dúr skála
Köhler: Etűdök op. 33, no. 1. C-dúr, G-dúr, F-dúr etűdök
Händel: Hallei szonáta e-moll I. II. tétel
Járdányi: Szonatina I. II. III, tétel
Hacsaturján: Keringő

A tanítási egység intervalluma (a tanítási órák száma), a megvalósítás
dátumai:

Az óra
időpontja

A téma órákra
bontása

Didaktikai
feladatok

Fejlesztési
területek

2014.
01. 21.

Vibrátó
gyakorlása az
aktuális
skálával,
légzés, a
hangszertartás
fejlesztése,
etűdök, előadási

A témakör
bevezetése,
ismeretbővítés,
gyakorlás,
ellenőrzés.

Rekeszizomtám
asz, a rekesz
ritmikus
lökéseivel
vibrátós hang
létrehozása, a

kedd

2014. 01. 21. – 2014. 02. 21.

Ismeretanyag
Fisz-moll skála,
Köhler: F-dúr
etűd,
Járdányi:
Szonatina II.
tétel,

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés,
eszközök

Egyéni munka a Tanári
pedagógus
bemutatás,
irányításával
kotta, fuvola,
kottaállvány,
zongora.

Házi feladat

Megjegyzés

Fisz-moll skála
vibrátós
gyakorlattal,

A tanuló
érdeklődésé
t felkelteni a
vibrátós
hangképzésr
e,
tudatosítani

Köhler: F-dúr
etűd első 5
periódusa kotta
nélkül;
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vibrátós hang
fejlesztése.

darabok
gyakorlása.

Händel: Hällei
Szonáta e-moll
I. tétel,

Járdányi:
Szonatina II.
tétele kotta
nélkül;

Hacsaturján:
Keringő.

2014.
01. 24.
péntek

Vibrátó
gyakorlása az
aktuális
skálával.
A légzés, a
hangszertartás
fejlesztése.
Etűdök,
előadási
darabok,
zongorakíséret.

Gyakorlás,
ismeretbővítés,
ismétlés,
ellenőrzés.

Rekeszizomtám
asz,
a rekesz
ritmikus
lökéseivel
vibrátós hang
létrehozása,
megtámasztása.
Barokk díszítés,
a barokk stílus
ismerete.

B-dúr skála,
Köhler: F-dúr
etűd;
Járdányi:
Szonatina II.
tétele;
Händel: Hällei
Szonáta I. tétele
díszítésekkel;
Hacsaturján:
Keringő.

annak a
fontosságát.

Händel: e-moll
Hällei Szonáta
I. tétele
díszítésekkel;
Hacsaturján:
Keringő
Egyéni és
csoportmunka
(korrepetició)

Tanári
bemutatása
(barokk
díszítések),
kotta,
kottaállvány,
fuvola,
zongora.

A díszítések
kigyakorlása,
vibrátó
gyakorlása a
skálán.
Hangversenyda
rabok
gyakorlása,
memorizálása.

A pénteki
napon
zongorakísé
retes
foglalkozás
is.
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2014.
01. 28.
kedd

A duplanyelv
gyakorlása az
aktuális
skálával.

A témakör
bevezetése,
gyakorlás,
ismétlés.

Növendékhang
versenyre való
készülés.

2014.
01. 31.
péntek

A duplanyelv
gyakorlása az
aktuális
skálával,
légzés
fejlesztése,
próba
zongorakísérettel.

Gyakorlás,
ismétlés,
ellenőrzés.
Hangversenyen
bemutatottak
elemzése,
értékelése.

Alapfokú művészetoktatás

A dupla (ti-ki)
nyelvütés
gyakorlása,
csoportos
munka,
gyakorlás
zongorakísérettel.

Fisz-moll skála;
Köhler: F-dúr
etűd;

Dupla (ti-ki)
nyelvütés
gyakorlása,
zenei
periódusok
összefogása,
hangképzésre,
légzésre
figyelve.

B-dúr skála;
Köhler: C-dúr
etűd;
Hacsaturján:
Keringő;
Járdányi:
Szonatina III.
tétele;

Händel: Hällei
Szonáta e-moll
I. II. tétel;
Hacsaturján:
Keringő;
kamaradarabok.

Egyéni és
csoportmunka,
frontális munka
(növendékhang
verseny)

Egyéni és
csoportos
munka,
(zongorakíséret)

Tanári
bemutatás,
kotta,
kottaállvány,
zongora.

Kotta,
kottaállvány,
zongora,
internet.

Händel: Hällei
Szonáta e-moll
II. tétele.
YouTube-on
megnézni a

A duplanyelv
gyakorlása a
skálával;
etűdök;
Händel: Hällei
Szonáta e-moll
I. II. tétele;
Hacsaturján:
Keringő;
Händel
élettörténetének
megismerése.

Duplanyelv
gyakorlása,
skála, etűd és a
„B”-s
vizsgaanyag
gyakorlása,
memorizálása.

Növendékhangversen
y lesz este,
sokat
dicsérni a
tanulót.
A
duplanyelv
fontosságár
a, gyakorlati
hasznára
felhívni a
tanuló
figyelmét.
A
növendékhangversen
y
kielemzése.
Pozitív
hozzáállás a
tanulói
munkához.
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Händel: E-moll
Szonáta
felvételét.
2014.
02. 04.
kedd

Vibrátós
hangképzés az
aktuális
skálával,
légzés, a
hangszertartás
fejlesztése.

Ismétlés,
gyakorlás,
összefoglalás,
értékelés.

Rekeszizomtám
asz, a rekesz
ritmikus
lökéseivel
vibrátós hang
létrehozása.
Hangversenyen
való fellépés, a
színpadi
viselkedés
gyakorlása.

Fisz-moll skála;
Köhler: C-dúr
etűd;

Ismétlés,
gyakorlás,
összefoglalás.

Rekeszizomtám
asz, a rekesz
ritmikus
lökéseivel
vibrátós hang
létrehozása;
előadási
darabok kotta
nélküli
előadásának
fejlesztése.

B-dúr skála;
Köhler: G-dúr
etűd ismétlése;
Járdányi:
Szonatina I. II.
tételek
ismétlése;

„B”-s
vizsgahangvers
enyen való
fellépés.
2014.
02. 06.
csütörtök

Vibrátós
hangképzés az
aktuális
skálával,
légzés, a
hangszertartás
fejlesztése; a
felvételi etűd
gyakorlása.

Händel: Hällei
Szonáta e-moll
I. tétele;
Járdányi:
Szonatina I. II.
tétele;
Hacsaturján:
Keringő.

Egyéni munka,
csoportmunka,
frontális munka
(hangverseny)

Tanári
bemutatás,
kotta,
kottaállvány,
zongora.

Vibrátós
hangképző
gyakorlat; a
skála, az etűd és
az előadási
darabok
gyakorlása;
Hacsaturján
élettörténetének
megismerése.

„B”-s
vizsgahangv
erseny lesz.
A nyílvános
szereplés
protokollján
ak
megbeszélé
se.

Egyéni munka
pedagógus
irányításával

Tanári
bemutatás, a
tanuló többször
előadása,

Skálák, a
vibrátós
technika
gyakorlása; a
felvételi
darabok
gyakorlása;
Járdányi
élettörténetének
megismerése.

A
hangversen
yen
tapasztalt
bizonytalan
ságok
javítása.

kotta,
kottaállvány,
zongora.

Händel: Hällei
Szonáta e-moll
I–II. tétele.
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2014.
02. 11.
kedd

2014.
02. 14.
péntek

2014.
02. 18.
kedd

Alapfokú művészetoktatás

A duplanyelv
gyakorlása az
aktuális
skálával,
kéztartás; a
felvételi
etűdanyag és
darabok.

Gyakorlás,
ismétlés,
ellenőrzés.

A dupla (ti-ki)
nyelvütés
gyakorlása, a
légzés, a
hangképzés, a
virtuóz technika
fejlesztése; az
etűdök
technikai és
zenei
kidolgozása.

Fisz-moll
skála; Köhler:
G-dúr etűd;
Hacsaturján:
Keringő;
Händel: Hällei
Szonáta e-moll
II. tétele;
Járdányi:
Szonatina III.
tétele.

Egyéni munka
pedagógus
irányításával

Tanári
bemutatás;
egyenletes
tempóérzet
kialakítása
metronóm
segítségével.
Kotta,
kottaállvány,
zongora.

A duplanyelv
gyakorlása; a
felvételi
darabok
gyakorlása,
memorizálása.

Egy etűd
kotta
nélküli
előadása
kötelező a
felvételi
vizsgán.

A duplanyelv
gyakorlása az
aktuális
skálával,
kéztartás,
felvételi
etűdanyag; a
darabok
zongorakísérettel.

Gyakorlás,
ismétlés,
összefoglalás.

A dupla (ti-ki)
nyelvütés
gyakorlása, a
légzés, a
hangképzés, a
virtuóz
technika; a
fuvolajáték
technikai
fejlesztése.

B-dúr skála;
Köhler: F-dúr
etűd;

Egyéni munka;
gyakorlás
zongorakísérettel

A korrepetitor
zongorán is
bemutatja a
darabok fő
motívumait.

A duplanyelv
gyakorlása, a
felvételi
darabok
gyakorlása,
memorizálása.

A tanulót
figyelmeztet
ni a felvételi
időpontjána
k
közeledtére.

A felvételi
anyag
részletekbe
menőkig való
elemzése,
gyakorlása.

Összefoglalás,
ismétlés.

Légzés,
vibrátó,
duplanyelv,
etűdök, előadási
darabok
fejlesztése.

Fisz-moll
skála; Köhler:
F-dúr etűd;

Járdányi:
Szonatina I. III.
tétele;

Kotta,
kottaállvány,
zongora.

Händel: Hällei
Szonáta e-moll
II. tétele

Händel: Hällei
Szonáta e-moll
I–II. tétele;

Egyéni munka
pedagógus
irányításával

YouTube-on
megnézni egy
Hacsaturjánfelvételt.

Minden
Lehetőleg
hangszertechnik minden
a ismétlő
darabot át
gyakorlása, a
kell venni.
felvételi anyag
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Hacsaturján:
Keringő.
2014.
02. 21.
péntek

Felvételi anyag, Összefoglalás,
zongorakísérett ismétlés,
el való előadása ellenőrzés,
hangversenyter értékelés.
emben.

Légzés,
vibrátó,
duplanyelv,
zenei építkezés,
főpróba.

Skála: B-dúr,
fisz-moll.
Etűdök:
Köhler: C-dúr,
G-dúr, F-dúr.

Egyéni munka
zongorakísérete
s főpróba.

Kotta,
kottaállvány,
zongora.

gyakorlása,
memorizálása.

A tanulóról
készített DVDfelvételek
megtekintése,
önértékelés.

A felvételi
anyag
finomítása,
memorizálása.

Előadási
darabok:
Händel: Hallei
szonáta e-moll
I–II. tételek.
Járdányi:
Szonatina I–III.
tétel.
Hacsaturján:
Keringő.

A felvételi
meghallgatá
s előtti
utolsó óra,
minden
darabot meg
kell
hallgatni.
Elemezni a
tanuló
fejlődését,
reális
véleményt
alkotni a
felvételi
esélyekről.
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Alapfokú művészetoktatás

2. Reflexió a tematikus tervhez
Tanítványom az általános iskola 8. évfolyamán tanul, befejezi az alapképzést. Egy éve döntötte
el, hogy zenei pályán szeretne továbbtanulni, középfokon. A 2013/2014-es tanévet megelőző
nyárra megkapta a feladatot: Köhler-etűdök, Járdányi: Szonatina. A nyári munkájának
eredményességétől tettem függővé a felvételi vizsgára való felkészítését. A nyári eredményes,
szorgalmas gyakorlás feljogosította arra, hogy zenei pályán tanuljon tovább. A 2013/2014-es
tanév tanmenetét is a szakközépiskolai felvételi anyagához igazítva állítottam össze.
A tematikus tervben a felvételi vizsga előtti 10 foglalkozás anyagát dolgoztam ki. Ez alatt az idő
alatt a tanulónak két skálát, három etűdöt, egy barokk szonáta lassú és gyors tételét, Járdányi
Szonatináját, továbbá egy előadási darabot kell megtanulnia, hangversenyszerű előadással
megszólaltatnia. A tanuló a kijelölt anyagot már elkezdte tanulni az előző tanév II. félévében,
illetve a nyári szünetben. A tematikus tervben kidolgozott munkafolyamat célja, hogy a
tanultakat még jobban elmélyítse, biztonságossá tegye, továbbá kotta nélkül is megtanulja a
tanuló.
A tanuló nem volt szorgalmas, ezért elég komoly lemaradása volt a tananyagban ahhoz, hogy
művészeti szakközépiskolába felvételizzen. Több új fuvolatechnikai dolgot (vibrátó, duplanyelv)
kellett elsajátítania, aminek automatizmusa csak hosszú idő alatt alakul ki. Ezért az ezekkel való
foglalkozásra, gyakorlásra a tematikus tervben periodikusan minden tanórán kitértem.
Az előadási darabokat zongorakísérettel kell előadni. Ezért heti egy alkalommal korrepetíciós
foglalkozáson is részt kell vennie a tanulónak.
A felkészüléshez hozzátartozik, hogy a tanuló a hangversenyen is magas színvonalon elő tudja
adni az etűdöket, az előadási darabokat. Az elő-adóművészethez hozzátartozik a színpadi
szereplés, a megjelenés, a stresszhelyzet kezelése. Ezért fontos, hogy a tanuló ilyen helyzetben
is bemutathassa tudását. Ha képtelen a maximumot vagy közel a legjobb formáját nyújtani
hangversenyhelyzetben, akkor nem biztos, hogy alkalmas zenei pályára, akármilyen
tehetségesnek is bizonyul. Egy előadóművésznek tudnia kell a közönség előtt jól szerepelni. Az
intenzív felkészülés idejére két alkalmat határoztam meg a hangversenyzésnek, de ennél több
lehetősége is lesz a tanulónak a tanév folyamán.
A fuvola mellé kötelező tantárgyak is párosulnak, amelyek a tanuló zenei képességeit fejlesztik.
Ezek a szolfézs-zeneelmélet, a kötelező zongora, a kamarazene és a fúvószenekari gyakorlat.
Ezekre a foglalkozásokra is fel kell készülnie a tanulónak.
Az intenzív felkészülési idő a pedagógustól is szervezett, koncentrált, tudatos munkát, irányítást
igényel. A legapróbb részletekig ki kell dolgozni a zeneműveket, ami a pedagógusnak is nagy
erőpróba.
A tanuló szorgalma, a pedagógus erőfeszítése mellett feltétlenül szükséges a tanuló szüleinek a
hozzáállása gyermekük pályaválasztásához. Csak a biztos és mindenben segítő szülői háttérrel
lehet eredményes a gyermek felkészülése a művészi pályára. Ezért fontos, hogy a pedagógus napi
kapcsolatban legyen a szülőkkel, tájékoztatást adjon gyermekük fejlődéséről, a zenei pályával
járó nehézségekről, a rendszeres gyakorláshoz szükséges nyugodt környezet, a megfelelő
minőségű hangszer, a megfelelő öltözék biztosításáról.
Z, 2014. január 6. XY.

328
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2017. 10. 25-én elfogadott
negyedik, javított változata.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alapfokú művészetoktatás

3. Óraterv 1.
Pedagógus neve:
Műveltségi terület: klasszikus zene
Tantárgy: fuvola
Évfolyam: 5.
Az óra témája: vibrátós hang képzése, a légzés, a hangszertartás fejlesztése, a felvételi anyag elmélyítése
Az óra cél- és feladatrendszere: szép fuvolahang, rekeszizommal támasztott légzés, a felvételi darabok fejlesztése, elemzése
Az óra didaktikai feladatai: a témakör bevezetése, ismeretbővítés, gyakorlás, ellenőrzés
A tanulási-tanítási egység témája: a vibrátó és a duplanyelv, a légzés gyakorlása, fejlesztése, a hangszertartás javítása, a szakközépiskolai felvételi
anyag
Tantárgyi kapcsolatok: szolfézs-zeneelmélet, kötelező zongora, kamarazene, zenekari gyakorlat
Felhasznált források: fisz-moll skála; Köhler: Etűdök op. 33, no. 1. F-dúr etűd; Járdányi: Szonatina II. tétele; Händel: Hallei szonáta e-moll I.
tétele; Hacsaturján: Keringő
Az óra időpontja: 2014. 01. 21., kedd, 16.30–17.30 óra, 60 perces időtartam
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Időkeret

A tanuló
tevékenysége

A pedagógus
tevékenysége

Alapfokú művészetoktatás

Célok és
feladatok

Módszerek

Tanulói
munkaformák

Eszközök

Házi
feladat

Megjegyzések

Fisz-moll
skála
vibrátós
hangképzés
sel való
gyakorlása.

A vibrátós hang
csak
mindennapos
gyakorlással
fejleszthető,
szépíthető. Erre
a tanuló
figyelmét fel
kell hívni.

A vibrátó tanulási
módszere:

10
perc

A fisz-moll skála
eljátszása a szokott
módon. A tanár
magyarázata és
bemutatása után
megpróbálja a
vibrátós hang
fejlesztéséhez
szükséges
technikával játszani
a skála hangjait.
Addig próbálkozik,
amíg nem sikerül
megoldania.

Meghallgatja a
skálát, majd
elmagyarázza és
bemutatja a
vibrátós hang
kialakításának
technikáját. A
tanuló
próbálkozását
figyeli,
folyamatosan
instrukciókat ad,
közben igazítja a
tanuló
kéztartását,
figyelmezteti a
mélylégzésre.

A szép, puha,
vibrátós hang
kialakítása,
automatikus
használata. A
rekeszizom
tudatos
működtetésével
segíteni a
vibrátós
hangképzés
kialakulását. A
vibrátó
automatikus
alkalmazása az
előadási
darabokban.

1. Hosszan, egyenesen
megfújni a skála első
hangját.
2. A rekeszizom
lökései egyenletes
negyedes lüktetéssel
4-szer, a levegő fújása
nem szakad meg.
3. A rekeszizom
egyenletes lökései
nyolcados lüktetéssel
négy negyed értékig, a
levegő fújása nem
szakad meg.

Egyéni
munka a
pedagógus
irányításáva
l

Fuvola

4. A rekeszizom
egyenletes lökései
triolalüktetéssel négy
negyed értékig, a
levegő fújása nem
szakad meg.
5. A rekeszizom
egyenletes lökései
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Alapfokú művészetoktatás

tizenhatodos
lüktetéssel négy
negyed értékig, a
levegő fújása nem
szakad meg.

10
perc

10
perc

A tanuló előadja
Köhler: F-dúr
etűdjét, ami a múlt
órán lett feladva.

Először
végighallgatja
az etűdöt,
közben
megfigyeli a
tanulónak
problémát okozó
részeket és
technikai
nehézségeket,
majd ezeket
kiemelve
kigyakoroltatja a
tanulóval.

Az etűdöt úgy
kell előadni,
mint egy
hangversenydara
bot. Ehhez meg
kell ismerni az
etűd formáját,
elemezni a
periódusokat. A
3. periódus
technikai
nehézségeire
különösen nagy
hangsúlyt kell
fektetni, ki kell
gyakorolni.

Járdányi: Szonatina
II. tételét a tanuló
kotta nélkül előadja.
A tanár instrukciója
alapján ismét

Rávezetni a
tanulót a tétel
hangulatára,
ahhoz
megtalálni az
előadásmódot az
előadásjelek

Megtalálni a
lassú tétel
hangulatát,
stílusosan
előadni.

A tanuló megkeresi a
zenei mondatokat,
összehasonlítja őket,
megkeresi az azonos,
illetve hasonló
motívumokat, ez segít
a kotta nélküli
tanulásban. A zenei
szakszavak és az
előadásjelek
értelmezése (allegro,
p, pp, csersc. stb.).

Formai elemzés,
ritmikai elemzés, a
periódusok
összehasonlítása.
Fuvola-zongora
összjáték.

Egyéni
munka a
pedagógus
irányításáva
l

Egyéni és
csoportmun
ka a
pedagógus
irányításáva
l.

Fuvola,
kottatartó,
kotta

A Köhler:
F-dúr etűd
öt
periódusána
k kotta
nélküli
megtanulása
.

Köhler: F-dúr
etűdjét kotta
nélkül kell
előadni a „B”-s
vizsgán,
valamint a
felvételi vizsgán
is.

Fuvola,
kottatartó,
kotta,
zongora

Feleleveníte
ni Járdányi
Szonatinájá
nak II.
tételét, kotta
nélküli

A Járdányi:
Szonatinát a
tanuló a nyári
szünetben
megtanulta kotta
nélkül. Mivel
kötelező
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eljátssza a tétel egyegy részletét.

20
perc

Alapfokú művészetoktatás

utasításai
szerint. Felhívni
a figyelmet a
vibrátó
használatára. A
levegővétel
tempójával már
a darab
hangulatát is
előkésztjük.

A tanár
bemutatja a
tételt. Elemzik a
tanulóval a
Händel: E-moll
tempóját,
szonáta I. tétele.
előadásmódját,
A tanuló a tanár
hangulatát, a
bemutatása után
barokk
eljátssza a lassú
motivikus
tételt. Majd a
építkezést. A
pedagógussal
tanár ismét
elemzik a
eljátszatja a
motívumokat és
tanulóval a
zeneileg is felépítik a
tételt, közben a
tételt.
lényeges
fordulatoknál
leállítja a
tanulót, és

memorizálá
s.

A barokk stílus
megismerése, a
játékmód
elsajátítása, a
vibrátós hang
alkalmazása
stílusosan.

Tanári bemutatás, a
barokk zenei stílus,
motivikus építkezés
tudatosítása, vibrátós
hangképzés.

Egyéni
munka a
pedagógus
irányításáva
l.

Fuvola,
kottatartó,
kotta

Händel:
Szonáta I.
tételének
gyakorlása,
különös
figyelemme
l a hangra
és a formai
építkezésre.

felvételi anyag,
ezért folyamatos
ismétlésre van
szükség. A lassú
tételén nagyon
jól gyakorolható
a vibrátós
hangképzés.

A felvételi
kötelező anyaga
egy barokk
szonáta tételpár.
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Alapfokú művészetoktatás

kigyakorolják a
motívumokat
külön is.
Hacsaturján:
Keringő.

10
perc

A tanuló már otthon
átnézte a darabot, az
órán is eljátssza,
majd a tanár
instrukciója szerint
részletekben
kigyakorolják.

A tanár a darab
meghallgatása
után a
visszatérés előtti
részt
gyakoroltatja a
tanulóval.

A gyors,
tizenhatodos
mozgás,
technikai
kidolgozása.

A fontos hangok
kiemelése. A
dinamikai vonal
kidolgozása, amely
segíti a dallam
kiemelését. A zenei
megoldás a technikai
fejlődést is magával
hozza. A
hangszertartás
technikájának
fontossága.

Egyéni
munka a
pedagógus
irányításáva
l.

Fuvola,
kottatartó,
kotta

A
Hacsaturján
: Keringő
visszatérés
előtti nyolc
periódusána
k kotta
nélküli
megtanulása
.

A darab a
felvételi vizsga
és a regionális
fafúvós verseny
szabadon
választott
előadási darabja.
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Alapfokú művészetoktatás

4. Reflexió az 1. óra tervéhez
A tanuló művészeti szakközépiskolai felvételi vizsgájáig két hónap áll a rendelkezésre. A
felvételi zenei anyagát már a tanév kezdete óta folyamatosan tanuljuk. A hátralévő időben az
eddig tanultak intenzív fejlesztése a feladat. Tíz foglalkozásra építettem fel a hangszertechnikai,
valamint a zenei fejlesztést. Úgy osztottam be az etűdöket és az előadási darabokat, hogy az
aktuális technikai fejlesztést is segítsék. Figyelembe vettem, hogy mindegyik darab fejlesztésére
jusson megfelelő idő.
Az órai munka mellett fontos a tanuló otthoni gyakorlása, felkészülése, valamint a kiegészítő
tantárgyak tanulása is. A kötelező zongorával a diák harmóniahallása fejlődik, továbbá segíti a
zeneelméleti tudás fejlődését. A szolfézs-zeneelmélet az elméleti tudást alapozza meg, továbbá
segít a zeneművek formai, elméleti elemzésében. A zenekari gyakorlat a hangszertechnikai
képességek fejlődésében, a zeneismeret bővítésében, a figyelem megosztásának fejlesztésében,
a hangszerek együttes munkájának a tanulásához segít hozzá.
A tanuló fuvolaórái kedden és pénteken vannak. A keddi óra 60 perces, a pénteki 30 perces, de
ekkor 30 perc zongorakíséretes foglalkozásban is részesül. A keddi órákon több idő van a
darabokban való elmélyülésre, míg a pénteki órán inkább az ellenőrzés a fő feladat.
A jelenlegi óra kedden volt, tehát több idő jutott a részletesebb darabkidolgozásra.
Az óra központi témája a vibrátó alkalmazása a hangképzésben. Ezért választottam a két szonáta
lassú tételeit az óra fő anyagának. A lassú tételeknél kiemelten kell figyelni az intonációra is,
mivel a finomabb befújás miatt alacsony lesz a hang.
A hangképzést a skálán végeztetem a tanulóval, mert akkor az „unalmas” skálázás is értelmet
kap, szívesebben gyakorolja a tanuló.
Hacsaturján Keringő című darabja az órai munkában most csak a szinten tartás miatt kapott
helyet, kiemelve a technikailag nehezebb részt.
Fontos, hogy a tanár ne csak elméletileg magyarázza el, hanem mindig be is mutassa a
hangszerén, hogy mit szeretne hallani a tanulótól. A példaértékű bemutatáshoz szükséges a
pedagógus rendszeres gyakorlása is.
A darabok formázásával kapcsolatban megvan a saját elképzelésem, és vannak olyan
stíluselemek, melyek az adott zenei kor jellemzői, tehát nem képezhetik vita tárgyát. De mivel a
művészet és annak értelmezése eléggé szubjektív dolog, ezért nem biztos, hogy csak az én zenei
megoldásom az egyedüli jó. Amennyiben a tanulónak más megfogalmazásban tetszik a zenemű,
és az nem ütközik a kor stíluselemeivel, akkor hagyom az előadást az ő megoldásával.
Z, 2014. január 21.
XY
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Alapfokú művészetoktatás

5. Óraterv 6.
Pedagógus neve: XY
Műveltségi terület: klasszikus zene
Tantárgy: fuvola
Évfolyam: 5.
Az óra témája: a vibrátós hangképzés gyakorlása, a légzés, a hangszertartás fejlesztése, a felvételi anyag
Az óra cél- és feladatrendszere: a felvételi meghallgatás anyagának tanulása, gyakorlása
Az óra didaktikai feladatai: ismeretbővítés, ismétlés, gyakorlás, ellenőrzés
A tanulási-tanítási egység témája: a vibrátó, a légzés gyakorlása, fejlesztése, a hangszertartás javítása, a szakközépiskolai felvételi anyag
Tantárgyi kapcsolatok: szolfézs-zeneelmélet, kötelező zongora
Felhasznált források: B-dúr skála, Köhler: Etűdök op. 33, no. 1. G-dúr etűd, Járdányi: Szonatina I–II. tétele, Händel: Szonáta e-moll I–II. tétele
Az óra időpontja: 2014. 02. 06., csütörtök, 15.00–15.30 óra, 30 perces időtartam
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Időkeret

A tanuló
tevékenysége

A pedagógus
tevékenysége

Alapfokú művészetoktatás

Célok és
feladatok

Módszerek

A vibrátó tudatos
alkalmazása, főleg
a lassú
darabokban.

Naponta
gyakorolni, a már
Egyéni munka
ismert technikával, a pedagógus
a vibrátós
irányításával.
hangképzést.

B-dúr skála
vibrátós
technikával való
eljátszása, majd
hagyományosan
5 perc
is, virtuózan
(egyszerű skála,
terc-skála,
hármashangzat)
huhogva, kötve.

Ellenőrizni a
vibrátós hang
fejlődését, az
otthoni munka
eredményességét.

Köhler G-dúr
5 perc etűdjének
eljátszása.

A tanár
végighallgatja az
etűdöt, kisebb
javításokra tesz
javaslatot. Felhívja Az etűd zenei
a tanuló figyelmét felépítése, virtuóz
a korábban
előadása kottából.
tanultakra, a
virtuóz játékra, a
hangsúlyok
fontosságára.

10
perc

A Járdányi:
Szonatina I–II.
tételének

A tételek
meghallgatása. A
tételek
felépítésének,

Erőpróba,
figyelemkoncentrá
ció, két tétel
attacca eljátszása.

Tanulói
Eszközök
munkaformák

Az etűd elemzése,
Egyéni munka
értelmezése, a
pedagógus
technikai feladatok
irányításával.
megoldása.

A két tétel attacca
eljátszása a tanár
zongorakísértével.

Egyéni és
csoportos
munka
(zongorakísé-

Házi feladat

Megjegyzések

Fuvola

Rendszeres
skálázás és
hangképzés
az otthoni
munka
folyamán is.

Haladni kell a
vibrátó
automatikus
használata felé.

Fuvola,
kotta,
kottatartó

A G-dúr etűd
A G-dúr
ismétlése,
etűdöt
korábban
kigyakorolni, tanulta a diák.
a C-dúrt és az Felvételi
F-dúrt
anyag, ezért
átjátszani.
fontos a
felelevenítése.

Fuvola,
zongora

A szonáta
otthoni
gyakorlása.
Járdányi

Kotta nélkül
kell tudni.
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Alapfokú művészetoktatás

végigjátszása kotta megformázásának
nélkül.
segítése.

Händel: Hallei
szonáta e-moll I.
3 perc
tételét a tanuló
eljátssza.

A tanár figyeli a
zenei formázást, a
díszítések
barokkos
megszólaltatását.
Szükség szerint
javítja a hibákat.

Händel: Hallei
szonáta e-moll II.
tételéből a
tizenhatodos
motívumok
7 perc eljátszása gyakorló
módszerekkel
(kötve,
ritmizálva), majd
az egész tételt
végigjátszva.

A tanár megfigyeli
a duplanyelvjáték
fejlődését.
Figyelmeztet a
laza
nyelvmozgásra, a
hangszertartásra.
A tételt indító
szóló
periódusának
megformázása.

munkásságán
ak
megismerése,
az interneten
utánanézni.

ret) a
pedagógus
irányításával.

Stílushű előadás, a
zenei egységek
egy levegővel
történő eljátszása.

A tételt indító e’’
hang szép
megszólaltatása, a
nagy hangközök
intonálása, a mély
és magas hangok
kiegyenlített
megszólaltatása.

Folyamatos játék,
utólagos értékelés.

Metronómmal
való gyakorlás.

Egyéni munka
a tanár
irányításával.

Egyéni munka.

Fuvola,
kotta,
kottatartó

A Händel-mű
mindkét
tételének
gyakorlása,
attacca
eljátszása.

Felvételi
anyag.

Fuvola,
kottatartó,
kotta

A Händel-mű
mindkét
tételének
gyakorlása,
attacca
eljátszása.
Olvasni a
barokk zenei
stílus
jellemzőiről.

A duplanyelv
technikájának
folyamatos
fejlesztése.
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Alapfokú művészetoktatás

6. Reflexió a 6. óra tervéhez
Az előző óra után „B”-s vizsgahangversenyen szerepelt a tanuló. Köhler F-dúr etűdjét, és
Hacsaturján Keringőjét adta elő. Viszonylag jól sikerült a szereplés, kisebb memóriazavarok
előfordultak, de tovább tudott lépni a tanuló, nem állt le az előadással. Az etűd középrésze és a
Hacsaturján-mű visszatérés előtti szakasza, valamint a nyújtott ritmusos középrész volt
bizonytalan. A tanulót megdicsértem a fejlődésért, és ötöst adtam a szereplésért.
Az óra fő témája a vibrátós hangképzés és a lassú tételek kidolgozása volt.
A B-dúr skála vibrátós technikával való eljátszásával kezdtük az órát. Ez jó bemelegítésnek
bizonyult. Sokat fejlődött a tanuló vibrátótechnikája, már automatikusan képes használni a
darabokban. A fuvolahangja is magvasabb, intenzívebb lett.
Köhler G-dúr etűdjét már tanulta a tanuló, most elővettük ismétlésre, mivel ez is felvételi anyag.
Az etűd jellemzője az intenzív, nagy fuvolahang, erre utal az energico előadási utasítás. Az
induló hármashangzat felbontást hangugrások követik. Vigyázni kell, hogy a mély és a magas
hangok kiegyenlítetten szóljanak. Ezt úgy lehet elérni, hogy a mélyebb hangokat intenzívebb
levegőtámasszal szólaltatja meg a tanuló, és kicsit jobban a befúvónyílásba irányítja a levegőt,
valamint rekeszből jól megtámasztja, a hangsúlyos hangoknál pedig rekeszből erősebb
rekeszlökést ad. Az etűdben sok hangzatfelbontást és kromatikus menetet is találunk. A
hangzatfelbontások memorizálása érdekében ajánlatos elemezni a hangzatokat
összhangzattanilag.
A Járdányi: Szonatina I. és II. tételét gyakoroltuk úgy, hogy hozzájátszottam a zongorakíséret
lényeges dallamait. Az I. tétel középrészét különös alapossággal át kellett venni, mert a zongora
és a fuvola aszimmetrikusan játsszák a ritmusokat. A fuvolaszólam belépése a zongora futamára
történik, tehát ezt nagyon érezni és tudni kell, hogy időben belépjen a fuvolista. A II. tételben a
szép hangra és a muzikalitásra kellett odafigyelni. Egy darab jó előadásához fontos, hogy a tanuló
ismerje a zeneszerző életét és a korszakot, amelyben élt. Ezért javasoltam, hogy az interneten
keressen rá Járdányi Pál nevére, ismerje meg az élettörténetét, munkásságát.
A Händel-szonáta I. és II. tételét attacca kell előadni. Meg kell érezni, hogy mennyi az a
várakozási idő, amit a két étel között várni kell. Erre a pedagógusnak kell rávezetnie a tanulót. A
II. tétel indításával külön is foglalkoztunk, hogy szép, magvas hangon szóljon a kezdés. A
tizenhatodos beállásokat a duplanyelves technikával gyakoroltattam a tanulóval.
A tanuló nagyon eredményesen dolgozott az órán, bíztató a fejlődése.
A „B”-s vizsgahangverseny után kikértem kollégáim véleményét is a tanulóm munkájáról.
Általános vélemény volt, hogy nagyon sokat fejődött, de még van mit javítani a mélyhangjain, a
technikáján.
Z, 2014. február 06.
XY
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7. Óraterv 10.
Pedagógus neve: XY
Műveltségi terület: klasszikus zene
Tantárgy: fuvola
Évfolyam: 5.
Az óra témája: a felvételi anyag gyakorlása
Az óra cél- és feladatrendszere: szakközépiskolai felvételi vizsgára való felkészülés
Az óra didaktikai feladatai: ismétlés, gyakorlás, ellenőrzés
A tanulási-tanítási egység témája: a felvételianyag folyamatos előadása színpadi körülmények között
Tantárgyi kapcsolatok: szolfézs-zeneelmélet, kötelező zongora, zongorakíséret
Felhasznált források: fisz-moll skála, B-dúr skála; Köhler: Etűdök op. 33, no. 1. C-dúr etűd, G-dúr etűd, F-dúr etűd; Járdányi: Szonatina I–II.
tétele; Händel: Hallei szonáta e-moll I–II. tétele; Hacsaturján: Keringő
Az óra időpontja: 2014. 02. 21., péntek, 11.00–12.00 óra, 60 perces időtartam
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Időkeret

10
perc

10
perc

5
perc

Tanuló
tevékenysége
Fisz-moll és B-dúr
skálát vibrátós és
duplanyelves
technikával
eljátszani. Utána
simán, terc-skála,
hármashangzat
virtuózan.
Hangversenyterem
ben.
Az etűdök
eljátszása egymás
után. Az F-dúrt
kotta nélkül.
Hangversenyterem
ben.
Händel: Hallei
szonáta e-moll I–
II. tételét eljátssza
a tanuló
zongorakísérettel.
Hangversenyterem
ben.

Alapfokú művészetoktatás

Pedagógus
tevékenysége

Célok és
feladatok

A pedagógus csak
megfigyel,
jegyzetel, a végén
értékel.

A felvételi anyag
végigjátszása, a
hosszú
koncentrációsképe
sség és az erőnlét
fejlesztése.

A pedagógus csak
megfigyel,
jegyzetel, a végén
értékel.

A felvételi anyag
végigjátszása, a
hosszú
koncentrációsképe
sség és az erőnlét
fejlesztése.

A pedagógus csak
megfigyel,
jegyzetel, a végén
értékel.

A felvételi anyag
végigjátszása, a
hosszú
koncentrációsképe
sség és az erőnlét
fejlesztése.

Módszerek

Folyamatos játék.

Folyamatos játék.

Folyamatos játék.

Tanulói
Eszközök
munkaformák

Egyéni munka

Egyéni munka

Egyéni és
csoportos
munka
(zongorakíséret)

Fuvola

Fuvola,
kottatartó,
kotta.

Fuvola,
kottatartó,
kotta,
zongora

Házi feladat

Megjegyzések

Rendszeres,
napi 3 órás
gyakorlás.

Az utolsó
alkalom, hogy
a tanár
meghallgassa a
darabokat a
felvételi vizsga
előtt.

Rendszeres,
napi 3 órás
gyakorlás.

Az utolsó
alkalom, hogy
a tanár
meghallgassa a
darabokat a
felvételi vizsga
előtt.

Rendszeres,
napi 3 órás
gyakorlás.

Az utolsó
alkalom, hogy
a tanár
meghallgassa a
darabokat a
felvételi vizsga
előtt.
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10
perc

10
perc

Járdányi:
Szonatina I–III.
tételének előadása
hangversenyterem
ben,
zongorakísérettel,
kotta nélkül.

Hacsaturján
Keringőjének
előadása kotta
nélkül.

A pedagógus csak
megfigyel,
jegyzetel, a végén
értékel.

A pedagógus csak
megfigyel,
jegyzetel, a végén
értékel.

Alapfokú művészetoktatás

A felvételi anyag
végigjátszása, a
hosszú
koncentrációsképe
sség és az erőnlét
fejlesztése.

A felvételi anyag
végigjátszása, a
hosszú
koncentrációsképe
sség és az erőnlét
fejlesztése.

Folyamatos játék.

Folyamatos játék.

Egyéni és
csoportos
munka
(zongorakíséret)

Egyéni és
csoportos
munka
(zongorakíséret)

Fuvola,
zongora

Fuvola,
zongora

Egyéni és
csoportos
munka
(zongorakíséret).

Az utolsó
alkalom, hogy
a tanár
meghallgassa a
darabokat.

Egyéni és
csoportos
munka
(zongorakíséret).

A
hangversenyter
mi előadás
után a tanár
elemzi a
hallottakat,
még néhány jó
tanácsot ad a
tanulónak.
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Alapfokú művészetoktatás

8. Reflexió a 10. óra tervéhez
Az utolsó alkalom, hogy a felvételi vizsga előtt meghallgattam a tanítványomat. Ezt az alkalmat
mindenképp ki akartam vinni a tanteremből. Iskolánk hangversenytermében, a délelőtti órában,
folyamatos egymásutánban játszatta el a darabokat. Én megfigyeltem az előadást, a végén
értékeltem.
A két skálával kezdte a tanuló. Vibrátó- és duplanyelvtechnikával alapskálát, terc-skálát és a
hármashangzatot is bemutatta, kötve és huhogva is.
Ezt követték a Köhler-etűdök, C-dúr, G-dúr, F-dúr (kotta nélkül).
A Händel-szonátát kottából, zongorakísérettel hallhattuk.
A Járdányi: Szonatina mindhárom tételét kotta nélkül játszotta, zongorakísérettel.
Befejezésül a Hacsaturján: Keringő következett.
Egyórás színpadi munkát teljesített a tanuló. Ez egy jó erőpróba volt a felvételi előtt. A
gyakorláshoz még néhány tanácsot adtam. Megnyugtattam a tanulót, hogy nagyon biztonságosan
tudja a darabokat, bátran adja elő a felvételin is. Sok sikert kívántam a felvételi vizsgához.
Elmondtam a tanulónak, hogy fontos a felvételi vizsgán az alaklomhoz illő megjelenés is.
Csinosan, a korának megfelelően öltözzön fel, de ne túl kihívóan. A körmeiről mossa le a
körömlakkot. A haját kösse hátra, mert zavarhatja fuvolázás közben. Elkészítettem a felvételi
anyagáról egy listát. Javasoltam, hogy ezt adja oda a felvételi meghallgatáson részt vevő
tanároknak. Akkor nem kell szóban elmondania, hogy mit játszik, megkíméli magát egy plusz
stresszes helyzettől. Ez a pedagógusoknak is tetszeni fog.
A hangversenytermi főpróbán növendékem édesanyja is jelen volt. Örült gyermeke színvonalas
produkcióinak. Elmondta, hogy élvezetesebb volt így hallgatni a gyermeke játékát, mint otthoni
körülmények között.
Úgy gondolom, hogy nyugodt szívvel engedhetem el a tanítványomat a szakközépiskolai
felvételi vizsgára. A képességeimnek, a szakmai tudásomnak megfelelően mindent megtettem a
sikeres felvételi érdekében. A tanítványom is szorgalmasan készült, egy nehéz, de munkás
időszakon van túl. Remélem, hogy a 2014/2015-ös tanévet már a zeneművészeti
szakközépiskolában kezdheti meg.
Z, 2014. február 21.
XY
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Alapfokú művészetoktatás

IV.7. A reflexióról
A reflexió valamely válasz vagy észrevétel – jelen esetben – a pedagógusportfolió valamely
dokumentumához vagy a pedagógiai gyakorlat valamely eleméhez.
Tulajdonképpen a pedagógiai folyamatok végiggondolását – tervezését, gyakorlatát, értékelését
–, elemzését jelenti az abban résztvevők szerepén, személyiségén keresztül.
A reflexióból derül ki a reflektáló szándéka, gondolkodásmódja, logikai, fogalmi rendszere.
A portfolió reflexiói a konkrét dokumentumokból vagy a gyakorlatban bemutatott pedagógiai
tevékenységből indulnak ki, így lényeges, hogy a reflektáló (meg)ismerje az adott helyzet
előzményeit, illetve helyét a folyamatban.
A hazai szakirodalom a reflektív gyakorló szakember számára feltételként négy fő tulajdonságot
fogalmaz meg:
 a nyitottságot, amely rákérdez a megszokottra;
 a felelősségtudatot, amely mérlegeli a tevékenység rövid és hosszú távú
következményeit;
 az elkötelezettséget
 és az egyenességet, amelynek segítségével elfogulatlanul, érzelmektől mentesen
vagyunk képesek reflektálni egy tárgyra. (Kimmel Magdolna 2006. A tanári reflexió
korlátai. Pedagógusképzés 3–4. 35–50. Szabó László Tamás 2000. A „reflektív
paradigma” neveléstudományi nézőpontból – Egy fogalom színe és visszája.
Pedagógusképzés 1–2. 133–140.)
A reflexió alapvetően három részre tagolódik:
Leírás
A pedagógiai helyzet ismertetése, a tematikus terv, az óraterv leírása (a környezet; az óra témája;
cél- és feladatrendszere; helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei; a tervezett tananyag,
taneszköz, IKT stb.).
Érvelés, elemzés
 Előzetesen annak magyarázata, hogy miért és hogyan tervezzük elérni az óra céljait
(önreflexiónál).
 Az eltervezett óra megvalósításának elemzése – mit sikerült megoldanunk és mit nem;
a tervezett módszerek, eszközök célravezetők voltak vagy nem.
Értékelés
 Az óra megtartása után a tervezés sikerességének, az óra eredményességének
értékelése, a tanulságok levonása.
Itt mindenképpen figyelembe kell venni a növendékek és a tanár különböző nézőpontját,
valamint külön kategória az önértékelés, amely saját pedagógiai gyakorlatunk kritikus vizsgálata.
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Néhány lehetséges szempont a reflexiókészítéshez:
 Mennyire illeszkedik a dokumentumban vagy az órán feldolgozott anyag a tantervi
követelményekhez és az iskola pedagógiai programjához?
 Az órán tanult anyag nehézségi szintje megfelelt-e a tanuló/tanulók tudásának,
felkészültségének?
 Mennyire reális és következetes a tananyag és a feladatrendszer kiválasztása?
 Megjelennek-e a tananyagválasztásban a zenetörténeti korszakok és a kortárs szerzők
művei?
 Megfelelő-e a szükséges tárgyi eszközök mennyisége, minősége?
 Mennyire kapcsolódik a zenei tevékenység, az értékközpontú zenélés az emberi és a
kulturális értékek tiszteletéhez?
 Az óra céljai mennyire esnek egybe a tanulók szükségleteivel, céljaival?
 Mennyire jelenik meg csoportórákon a közösségfejlesztés?
 Megjelenik-e a hátrányos, fogyatékos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő vagy
akár különlegesen tehetséges növendékek egyedi problémáinak kezelése, illetve
sikereinek menedzselése?
 Mennyire vannak jelen kreatív, játékos és változatos feladatok a tanulási nehézségek
leküzdésére?
 Mennyire zeneközpontú az óra, megjelenik-e az otthoni gyakorlás javasolt módszere?
 Az óra céljának és a megvalósulásnak az összevetése; elérte-e a foglalkozás a célját?
 Megfelelőek voltak-e az alkalmazott módszerek?
 Arányos volt-e az adott feladat(ok) időbeosztása?
 Mennyire inspiratív, kreatív, oldott az óra hangulata, légköre?
 Mennyire kreatív a tananyag megközelítése, mennyire épít a növendék saját
befogadói és alkotói élményeire és tapasztalataira?
 Mennyire bízik a tanár a növendékében, mennyire fogadja pozitívan és értékeli az
övétől eltérő interpretációkat?
 Mennyire jelent élményt a növendék számára az óra, a tanult mű tartalmának
megismerése?
 Mennyire tudja felmérni a növendék fizikai, szellemi és lelki diszpozícióját; mennyire
tud akár a tervezettől nagymértékben eltérve is erre reagálni?
 Érezhető-e a csoportban az órán vagy az egyéni foglalkozás során tanított
tananyagban a differenciálás elve?
 Megjelenik-e az órán a kamarazenélés, az együtt muzsikálás csoportélménye?
 Mennyire veszi figyelembe a közös munka során a növendék ötleteit, elképzeléseit?
 Van-e folyamatos visszajelzés, értékelés?
 Vannak-e IKT-eszközök, történik-e utalás a tudatos, kontrollált használatra?
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IV.8. Korrepetitori foglalkozás
A korrepetíció (hangszeres kíséret) elengedhetetlenül fontos és kötelező része az egyéni és
csoportos zenei képzés valamennyi évfolyamának.
A korrepetitori feladat ellátása nagyon sokrétű elméleti ismeretet, színvonalas munkát és
technikai tudás igényel.
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet határozza meg a zeneművészeti ág kötelező
korrepetíciós kiegészítő foglalkozásban részesülő egyéni hangszeres tantárgyak körét, heti
időkeretét évfolyamok szerint, valamint a magánének főtárgy heti időkeretét szintén
évfolyamok lebontásában.
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet 1. és 2. számú melléklete a 27/1998. (VI. 10.) MKM
rendelethez más-más időkeretet határoz meg.
A korrepetíciós foglalkozások célja:
- a növendék hangszerére és kíséretre írt zeneművek eredeti formában való
gyakorolása,
- zenekari kíséret esetén az eredetihez hasonlító hangzás megfigyelése,
- a tanult darabok szerkezeti, dallami, harmóniai sajátosságainak megismerése,
feldolgozása,
- a szólistaként alkalmazandó irányítási technikák gyakorlása, fejlesztése,
- együttműködő, koncentrált munkára nevelés,
- a stílusismeret fejlesztése,
- a kreatív gondolkodás fejlesztése,
- az együttzenélés, az alkalmazkodóképesség, az egymásra figyelés, a társas
kompetenciák fejlesztése.
A korrepetitor feladat:
- segít a darab közben fellépő problémák észlelésében, javításában,
- elősegíti a tanuló egyéni hangszeres tudásának haladását,
- segít a helyes tempóvételben, tempótartásban,
- az előadásmód, a dinamikai megformálás segítése,
- támaszt nyújt az intonációban,
- segít a koncertekre, versenyekre való felkészülésében,
- a hangversenyeken, előadások alkalmával biztos szakmai, emberi támaszt nyújt,
- figyelembe veszi a növendék életkori sajátosságait,
- a szólista egyértelmű jelzéseire, irányítására reagáló hangszerjáték,
- segítőkészség, közvetlenség,
- magas szakmai ismeretekkel rendelkezik (stílusismeret, repertoár, IKT alkalmazása
stb.),
- gyors reagálóképesség,
- koncentrált figyelem,
- a lapról való játék fejlesztése,
- a zeneművek harmóniai, szerkezeti, formai ismerete,
- segítségnyújtás a nem várt helyzetekben,
- esetenként betanítás.
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A korrepetitorra vonatkozó, az általános Útmutatótól eltérő feladatok:
Tematikus terv, óra-/foglalkozásterv
Igazodnia kell a főtárgy óra menetéhez, annak módszertani folyamatához. Ehhez
elengedhetetlen az érintett főtárgy tanárral való konzultáció, előzetes tervezés.
Hospitálás napló
A pedagógus korrepetíciós órájának/foglalkozásának látogatása során a tapasztalatok
összegzése, a fejlesztendő területek feltárása és az ehhez rendelt pedagógiai módszerek, eszközök
megjelölése a dokumentumon belül.
A korrepetíciós óra/foglalkozás időtartama: minimum 15 perc / növendék.
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1. Tematikus terv – korrepetíció (minta)
A pedagógus neve és végzettsége: Korre Peti – zongora, csembaló korrepetitor
Az oktatási intézmény neve:

Példa János Alapfokú Művészeti Iskola

Főtárgytanár neve:

Blockflő Teréz

Művészeti ág:

zeneművészet

főtárgy neve:

furulya

A tanítási környezet leírása:

Világos, tiszta, jól megvilágítható, jól szellőztethető terem.
Egy csembaló hangszínnel is rendelkező digitális zongora.
Tanári asztal, szék, szekrény a tanítási eszközök tárolására.
Tükör, növendékek rajzai, írásai, hangszercsaládok képei,
versenyeredmények dokumentumai dekorálják a terem
falát.
A tanulási-tanítási egység témája: Felkészülés az év végi hangversenyre.
Előadni kívánt mű: A. Vivaldi: C-dúr versenymű RV 444
A tanulási-tanítási egység cél- és A tanuló a kísérettel együtt zenélve adja elő a darabot
feladatrendszere:
megfelelő tempóban, kifejező, színes játékmóddal.
Képe legyen a társas zenélés alkalmával a szólista szerepét
betöltve a kíséretet irányítani, a csembaló kísérővel
összhangban.
Zenei élménynyújtás.
Tantárgyi kapcsolódás:
szolfézs-zeneemélet, furulya főtárgy, kamarazene
Évfolyam/ heti korrepetíciós idő:

7. osztály „B“ tagozat / heti 25 perc

Felhasznált tananyag (zenei Használt kotta:
anyagok), kották, taneszközök,
A. Vivaldi: Concerto in C major, RV 444
IKT:
International Music Campany – New York
(Jean-Pierre Rampal)
Taneszközök:
állítható kottaállvány, digitális csembaló, jó minőségű
furulya tanulói használatra, metronóm, hangológép,
tisztító eszközök, kondenzvíz.
Tanítási egység intervalluma 2014.05.08.
(tanítási
órák
száma), 2014.05.15.
megvalósítás dátumai:
2014.05.22.
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Tudásanyag, ill. fejlesztési területek
(készségek, képességek, attitűdök)
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Tematikus feladatok

Módszerek, tervezett
gyakorlatok, ill. lehetséges
pedagógiai fogások és
instrukciók

Megjegyzések

1.

A zenekari kísérő szólamok
A darabban előforduló szünetek,
A mű eljátszása egyben, a
Az egyenletes tempó
megismerése a korrepetíció során, zenekari közjátékok megfigyelése.
zenekari szólamokból készült tartásához biztos alapot a
melyek az addigi főtárgyórai munkák
korrepetitor nyújt.
Különös figyelem fordítása a zongorakivonat kíséretével.
során nem kerültek elhangzásra, így a pontos és egyenletes tempótartásra
növendék számára ismeretlenek és
zavaró tényezőként hathatnak.

2.

Kölcsönös, a növendék és
korrepetitor által egymás iránt
tanúsított figyelem kialakítása, mely a
közös
munka
és
együttjáték
elengedhetetlen kompetenciája.

Az előadás során szükséges
informatív mozdulatok gyakorlása: a
helyes beintés (avizó), és a darabon
belüli egyes részek, valamint a mű
egészének záróhangi leintése.

Az
adott
versenymű
felépítésének
áttekintése
(zenekari tutti, szóló), a furulya
különböző
szerepeinek
tisztázása.

3.

A lassú tétel(ek) gyakorlása
A különböző tételek kapcsolásának
először az alap dallam és kísérő gyakorlása, V. fokon záró lassú
harmóniák
eljátszásával, tételek esetén az attacca folytatás
megfigyelésével, majd a főtárgyi órán begyakorlása.
megbeszélt és elsajátított dallami
díszítések alkalmazásával.

A versenymű egészének
eljátszása megszakítás nélkül,
mely a növendék egész darabon
keresztül kitartó koncentrációját
és kondícióját segíti elő.
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2. Óra-/foglalkozásterv – korrepetíció (minta)
A pedagógus neve
Művészeti ág
A főtárgy neve
Az óra/foglalkozás témája
Az óra/foglalkozás cél- és feladatrendszere
Tantárgyi kapcsolódás
Évfolyam/korrepetíciós idő
Felhasznált tananyag (zenei anyagok), kották,
taneszközök, IKT
Az óra/foglalkozás sorszáma, dátuma

Időkeret
(percben
megadva)

Az óra/foglalkozás menete

Módszerek, tervezett gyakorlatok, ill.
lehetséges pedagógiai fogások és
Tananyag, illetve eszközök
instrukciók

Megjegyzések
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IV.9. Az indikátorok értelmezése a zeneművészeti ágban a nyolc pedagóguskompetencia mentén
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
Az alapfokú művészeti intézményekben folyó művészeti képzés zeneművészeti ágon 12 évfolyamon folyik, előképző évfolyamtól a
továbbképző évfolyamokig. A zenepedagógusok a korán megnyilvánuló zenei tehetséget gondozzák, fejlesztik nagyrészt a gyermek 6 éves
korától 22 éves koráig. Alapos, szakmai felkészültséggel kell rendelkezniük, amelyet az egyéni és csoportos képzés adta lehetőségeket
figyelembe véve széleskörű tantárgyi, szakmódszertani tudással kell párosítaniuk. Az oktatás során nem csak szaktárgyi, módszertani,
pedagógiai tudásukat alkalmazzák, hanem pszichológiai és személyiségfejlődési mutatók alapján felmérik a lehető legjobb fejlesztési
módszereket, melyek a növendék művészi kifejező képességének előre mozdítását szolgálják. A zenepedagógus szakmai feladatai között
szerepel: a zenei képességek és készségek fejlesztése, az elméleti és gyakorlati tudás megalapozása, a technikai készség, az előadói készség,
a művészi kifejezés fejlesztése. A társas kompetenciák erősítése (tolerancia, együttműködés, egymás elfogadása, stb..), a gyermek érzelmi
nyitottságának, művészi kifejező képességének fejlesztése, a társművészetek iránt való nyitottság. A tehetség azonosítása, gondozása és
fejlesztése egy összefüggő fejlesztési folyamatot képez, amely az általa végzett zenepedagógiai folyamat része.
Ismeret: A zenepedagógus ismeri a hatályban lévő tantervi követelményeket, melyek alapján meghatározza az egyénre szabott fejlesztés
ütemét és a gyermek személyiségét is figyelembe véve próbálja kialakítani pedagógiai módszereit az oktatási folyamatok hatékonyságának
megőrzése érdekében. Tudása a korszerű tanítási metódusokra is kiterjed, és ezt a különböző személyiségek sajátos fejlődési ütemével
összevetve alkalmazza a tanórákon. A növendék előadói, illetve művészi kifejező készségének fejlesztése kiemelt feladatai közé tartozik.
Rendelkezik az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudással. Ismeri a zeneoktatásban használatban lévő tananyagokat, taneszközöket,
online adatbázisokat és azokat a megfelelő körültekintéssel használja a növendék egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve. Fogalomhasználata
pontos, magyarázatai a növendék segítségére vannak a zenei megoldások minél tökéletesebb megvalósítása terén. A tananyagválasztás során
törekszik a növendék számára egy széles spektrumú repertoár kialakítására, hogy lehetőség legyen számára minél több zenei stílusirányzat
megismerésére.
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Képesség: Képes a szaktárgyi, módszertani tudásának felhasználásával hatékony tanórák megtartására, a zeneművek hiteles bemutatására,
előadói készségek fejlesztésére, művészi előadásokon, koncerteken szakmai felkészültségét bizonyítani. Pedagógiai munkája során képes a
zeneművek történeti hátterét megjeleníteni és összefüggő képet kialakítani a növendékben a zeneműről.
Attitűd: Empatikus hozzáállása révén érzékenyen reagál a növendék személyes megnyilvánulásaira, zenei ötleteire és kreatív módon segít
neki a zenei gondolatok megfogalmazásában. A zeneművek bemutatása által erősíti a növendék zene iránt való orientálódását és hozzásegíti
őket a műalkotások személyes módon való megközelítéséhez.
Szakterületi/szakspecifikus példák

Indikátorok

A portfólió alapján

1.1.

Pedagógiai
tevékenysége
szaktudományos tudást tükröz.

Az óralátogatás alapján

A portfólió dokumentumai alátámasztják A hangszer tanítására irányuló metodikája
korszerű
szaktudományos
ismereteit, előtérbe helyezi a zenei írás-olvasás
szaktárgyi felkészültségét.
készségszintű kialakítását, a helyes
hangszerkezelést,
majd
a
zenei
biztos Megfelelő tudással rendelkezik a testi
adottságok és a zenei megformálás megformálást, előadást. A megszólaló zene
érdekében és javára használja a felsorolt
kapcsolatáról.
eszközöket.
Szaktárgyi
tudását
képes
alkalmazni
pedagógiai tevékenysége során.

Ismeri
az
intézményében
folyó
pedagógiai
munka
tartalmi
meghatározására
és
szervezésére
1.2. vonatkozóan alkalmazott, a Kormány és
az oktatásért felelős miniszter által
kiadott
tantervi
szabályozó
dokumentumokat és az intézménye
pedagógiai programjának a saját

Zenei nevelő-fejlesztő munkáját a zeneiskolák
számára
megfogalmazott
tantervi
követelményrendszerben
meghatározott
célok, feladatok, javaslatok alapján készíti, az
alkalmazott módszereket a pedagógiai
programban meghatározottakhoz igazítja.

Ismeri az adott tantárgy módszertanát, a
hangszeres játék fiziológiai alapjait, a
különböző zenei stílusok jegyeit, és az azok
megvalósításához tartozó technikai, zenei
eszközöket.
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szakterületére
tartalmait.

vonatkozó

Alapfokú művészetoktatás

főbb

A tantervi program és a helyi tanterv
alapján növendékeit felkészíti a művészeti
alap- és záróvizsga letételére.
Tervezeteiben megjelenik a magyarországi
zeneoktatás adott hangszerre vonatkozó
komplex rendszere, ahol az elméleti és
gyakorlati tárgyak kiegészítik egymást, és ez
lehetőséget ad nemcsak a művészeti, de a
közismereti tudásanyag beépítésére is.

A főtárgyi órákon jellemzően épít az
elméleti órákon szerzett tudásra, de emellett
felhasználja a növendék egyéb történelmi,
művészettörténeti, de akár a hangtani,
fizikai, vagy matematikai tudását is.
Lényeges segítséget jelent ebben a
Ismeri és tudatosan felhasználja
korrepetíció, illetve a kamarazenei,
1.3. szakterülete, tantárgya kapcsolatait más Merít a társművészetek eszköztárából, zenekari játék bekapcsolása. A felsoroltak
összművészeti szemléletmód jellemzi.
műveltségterületekkel, tantárgyakkal.
segítségével változatos óravezetési kultúrát
alakít ki.
Megérezteti növendékével, hogy az elméleti
és hangszeres óra egyaránt a ZENE
megszólaltatásának,
megértésének
eszközeit adja a kezébe.

Ismeri és tudatosan alkalmazza a
szakterülete, tantárgya sajátosságaihoz
1.4. igazodó megismerési folyamatokat,
nevelési,
tanítási
módszereket,
eszközöket.

Pedagógiai dokumentumaiban az elérendő cél
érdekében változatos módszereket és
eszközöket
reprezentál,
melyek
alkalmazásainak helyes arányait, típusait
képes megítélni önreflexióiban a pedagógiai
eredményesség érdekében. Pl.: a növendék
számára körültekintő módon választ előadási
darabot
(képességek,
egyéniség
figyelembevételével), amely megismerését

Olyan változatos pedagógiai eszköztárral
rendelkezik, mely birtokában képes a
pillanatnyi szükség szerint változtatni a
tervezeteken az egyes feladatok, zenei
megformálások megvalósítása érdekében,
vagy akár képes a megformálási elképzelés
- stíluson belüli – módosítására is.
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kreatív módon mélyíti (tanári bemutatás,
youtube felvétel)
Az ismeretanyag tevékenység központú,
élményszerű, kreativitást fejlesztő átadására
törekszik.
A követelmények teljesítése során felhasznált
kottákat, digitális anyagokat, alkalmazásokat,
célszerűen kezeli, de előnyben részesíti a
zenei képzelőerőt és kreativitást, a fejlesztő
pedagógiai megközelítéseket és annak
eszközeit.

Az órán a meglevő technikai lehetőségek és
a pedagógiai szükségszerűség szerint
alkalmazza a hagyományos és az IKT
eszközöket.

Fogalomrendszere pontos, világos, és segíti a
növendék fogalomértelmezését. A tanításiFogalomhasználata szakszerű, az adott tanulási folyamatba fokozatosan beépíti a
1.6.
zenei szaknyelvet a növendék életkorához és
pedagógiai helyzethez igazodó.
képességeihez igazodva.

A használt szakkifejezéseket együtt
értelmezi növendékével, megmagyarázza
neki a konvencionális tartalmat, illetve a
gyakorlatban megmutatja a megvalósítás
hangzó
formáját
és
technikai
kivitelezésének módját.

Ismeri a szakterülete, tantárgya
szempontjából
fontos
1.5. információforrásokat, azok pedagógiai
felhasználásának
lehetőségeit,
megbízhatóságát, etikus alkalmazását.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
Az alapfokú művészeti iskola tantervi programját és az iskola pedagógiai programját figyelembe véve alakítja ki az éves tervezett anyag és az
óratervek menetét. A régi és az újonnan átdolgozott tanterv követelményrendszere alapján tervezi meg az elérendő cél-és feladatrendszereket
és a személyre szabott pedagógiai módszereit. A tanulói motiváció fenntartása mellett, a differenciálás elveit szem előtt tartva törekszik a
tanórák hatékonyságának megőrzésére. A zenepedagógus a tanulók aktuális tudásszintjét, tanulási attitűdjeit, személyiségjegyeit figyelembe
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véve tervezi meg az órai munkát és az adott tananyag elsajátításához szükséges digitális, online módszerek igénybevétele mellett fejleszti a
növendéke zenei intellektusát. A növendék technikai felkészültségét bővíti a széles spektrumú pedagógiai módszereivel.
Ismeret: A tantárgyi követelmények és az iskola pedagógiai programját figyelembe véve alakítja ki azt a módszertani tárházat, amelyek az
elérendő célok függvényében kerülnek a középpontba. Az éves tervezett anyagot, az óraterveket ezeknek a szempontoknak alávetve alakítja
ki és alkalmazza személyre szabottan. Ismeri azokat a digitális, online módszereket, amelyek segítségével a tanulási folyamat eredményesebbé
tehető és azokat, amelyek a zenét tanuló gyermek aktuális tudásszintjét képesek fejleszteni, gazdagítani. Szakszerű magyarázatokkal
alátámasztott tanítási technikák állnak a rendelkezésére, melyek az évek során egységessé alakították ki elképzeléseit a zeneművek művészi
előadásának vonatkozásában. Innovatív technikák megismerésével bővíti saját szakmai tudását. Tájékozott a tananyagok, taneszközök
alkalmazásának legújabb irányzataiban.
Képesség: Képes az egyéni és differenciált oktatás keretén belül gondolkozni és a pedagógiai módszereit ennek mentén irányítani. Gondot
fordít a növendékek társas kompetenciáinak erősítésére. Képes úgy alakítani a tanórák menetét pedagógiai módszereivel, hogy a tanuló mindig
a legtöbb ismeretanyagot sajátítsa el. Képes szem előtt tartani a növendék aktuális fizikai, mentális állapotát, melyek közvetve átalakíthatják
az óra tervezett menetét és a hatékonyság megtartása érdekében képes újabb módszertani elemek alkalmazására. Az egyéni haladást figyelembe
véve alakítja ki a tanulási-tanítási egységek tananyagát és képes a differenciált oktatási módszereket oly módon használni, hogy az a növendék
zenei képességeit, készségeit, érzelmi intelligenciáját fejlessze.
Attitűd: A zenepedagógus a munkája során megértő, támogató attitűddel rendelkezik, amely segítségével a növendék bizalmát és érzelmi
nyitottságát növeli. Érzékeny személyisége a növendék egyéni haladási ütemét pozitívan befolyásolja, amely által a közösen kitűzött cél elérése
biztosabb lehet. Kreatív módszereivel segít fenntartani a tanulói motivációt és a tanulási hatékonyságot. A tanulói reflexiókra nyitott és
harmonikus egyénisége segíti a növendékét a kitűzött célok elérésében.
Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján

Az egyéni fejlesztési célok meghatározása
Tervei készítése során figyelembe veszi
illeszkedik a tantervi követelményekhez,
intézménye
vonatkozásában
2.1. az
illetve az iskola Pedagógiai Programjához.
alkalmazott tantervi, tartalmi és az
intézményi belső elvárásokat, valamint

Az óralátogatás alapján
A növendék képességei, és a tantervi
követelmények viszonya alapján törekszik a
tanár
a
fejlesztési
célok
reális
meghatározására
és
alkalmazza
a
különböző módszereket a zeneművek
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az általa nevelt, oktatott egyének és
csoportok fejlesztési céljait.

megtanításánál és a tanítási folyamat
részeként, annak stílusos megformálásánál.

Dinamikus, egyénre szabott tervezetet Az órát a zenetanítás törvényszerűségeinek
alkalmaz, amely kiváltja az órákra bontott alárendelve építi fel, helyesen alkalmazva
tanmenetet.
az
egymásra
épülő
órafázisokat
(ráhangolódás, hangképzés, skála- és
Egységes rendszerbe illesztve tervezi az Nem a konkrét műveket, hanem a zenei és
technikai gyakorlat, előadási darab,
adott pedagógiai céloknak megfelelő technikai fejlesztés irányait tervezi meg, így
2.2.
kamarazene, élményszerű órazárás a
stratégiát, folyamatot, munkaformát, lehetősége van a nagyobb tanulási
növendék technikai és zenei tudásának
egységekben való gondolkodásra.
módszereket, eszközöket.
megfelelő szinten).
A tananyag mennyisége mellett, az elvégzett
munka minőségét, a kidolgozásuk mélységét
is szem előtt tartja.
Tervezeteiben
nem
egy-egy
zenemű
betanításának számonkérésének folyamata
érzékelhető,
hanem
a
fejlesztő
és
attitűdformáló célok. Olyan személyre szabott
feladatokat tervez, amelyek az adott növendék
Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt képességeit fejlesztik, így azok kihívással
2.3. szerepet kap a gyermekek, tanulók bírnak számára.
tevékenységeinek fejlesztése.
Olyan zeneműveket választ, amelyekkel
motiválni tudja növendékét, valamint a
tanítvány egyéniségének és fizikai, mentális
adottságainak, valamint zenei tudásszintjének
is koherensen megfelelnek.
2.4.

Képes az eltervezett anyagtól eltérni, ha azt
a növendék fizikai és mentális állapota
megkívánja.
Az órai munka során észreveszi azokat a
problémákat, illetve gátakat, amelyek
akadályozzák a kibontakozást. Azonnal
javítja azokat, majd rögzíti a helyes
megoldást a további fejlődés érdekében.

Tervező tevékenységében épít a szociális Kihasználja, hogy a társas zenélés a Az élményszerű óravezetési kultúra
közösségépítés
egyik
legvonzóbb
és elmaradhatatlan része az együttmuzsikálás.
tanulásban rejlő lehetőségekre.
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leghatásosabb módja. Az együttzenélés az A hangszertanítás egyik fontos célja a
egymástól való tanulás, az egymásra figyelés, kamarazenéléshez szükséges kompetenciák
valamint a személyiségfejlesztés nagyszerű kézbeadása.
eszköze.
A művészeti nevelés sajátosságaként
A gyermekek, tanulók optimális
megjelenő egyénre szabott tananyagválasztás,
fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési
valamint az egyéni haladási tempó
2.5.
sajátosságokhoz igazodó, differenciált
megfelelően indokolt alkalmazása megjelenik
tanítási-tanulási folyamatot tervez.
a tervezés dokumentumaiban.

A zenepedagógus a növendéke életkori
sajátosságainak, fizikai és mentális
adottságainak, valamint az aktuális zenei
tudásszintjének megfelelően tervezi és
irányítja a tanítás-tanulás folyamatát.

Kreatív módszereivel segít fenntartani a A zenetanulás aktív, cselekvésközpontú
motivációt
és
a
tanulási folyamat. Fontos, hogy a zenepedagógus
Terveiben szerepet kap a gyermekek, tanulói
olyan példát állítson hangszerjátékával,
2.6. tanulók
motiválása,
motivációjuk hatékonyságot.
szakmai tudásával növendéke számára,
fejlesztése.
mely motiválja őt tanulmányai folyamán.
Munkája során igyekszik olyan helyzeteket,
élményeket teremteni növendékei számára
Tervező tevékenysége során a tanulási
(hangverseny-látogatás, zenei versenyek,
folyamatba illeszti a foglalkozáson, a
különböző kulturális eseményeken való
2.7.
tanórán
kívüli
ismeretés
részvétel,
stb.),
melyekből
származó
tapasztalatszerzési lehetőségeket.
tapasztalatokat képes beépíteni terveibe és
kamatoztatni óráin.

A tanórán kívüli közös tapasztalatszerzés
feldolgozása, hasznosítása megjelenik az
órai környezetben egy-egy megvalósítandó
cél érdekében. Pl. a színpadi viselkedés
szabályainak elsajátítása hangversenylátogatás alapján.

Terveiben olyan értékelési szempontrendszert
Megtervezi a gyermekek, a tanulók és alakít ki, amely összhangban van a szaktárgy
2.8. nevelt, oktatott csoportok értékelésének tantervi követelményeivel és az intézmény
pedagógiai programjával.
módszereit, eszközeit.

A zenepedagógus az elvárásoknak
megfelelően munkája során előnyben
részesíti a fejlesztő értékelést. Ösztönző,
motiváló és egyben tárgyias, szakszerű
visszacsatolást ad a növendék számára
addigi munkájáról, hogy az segítségül
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legyen
neki
a
munkafolyamataiban.
Az eredményesség érdekében olyan nevelési
A gyermekek, a tanulók fejlettségére is
stratégia jelenik meg dokumentumaiban, mely
2.9. figyelemmel bevonja őket a nevelésszemélyre szabott, partner központú, közös
oktatás és a tanulás-tanítás tervezésébe.
döntési helyzetek kialakítására ad lehetőséget.

későbbi

egyéni

A bizalomteli légkör kialakításának
érdekében a pedagógus kikéri a növendék
ötleteit, figyelembe veszi javaslatait.
Bevonja a tanulót a közös darabválasztásba.

3. kompetencia: A tanulás támogatása
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
A zenepedagógus a pedagógiai módszerei között nem csak az ismeret átadását tartja a legfontosabbak egyikének, hanem a belső motiváció
fenntartását, a tanulói munka hatékonyságának és a munka örömének a megtartását is azok közé sorolja. A tanulás támogatása végig kíséri az oktatási
folyamatot, a tanulói teljesítményről való visszacsatolás a növendék felé igen fontos tényezőként jelenik meg. A pozitív visszajelzésekre épülő légkör
az órák eredményességét előmozdítja, a bizalomteli légkörben folyó munka a tanuló számára egy jó alapot képez, hogy a felmerülő zenei problémákat
a lehető leghatékonyabban megoldja. Fontos számára a tanuló aktuális fizikális és érzelmi állapota, ezért olyan zenei és technikai feladatok elé állítja
a tanórán, amely nem teszi frusztrálttá, görcsössé a zenei megoldások kivitelezését. Fontos momentumként jelenik meg, hogy a zenélés örömet
okozzon, jó élményekkel töltsön el, hiszen az oldott érzelmi légkörben való feladatvégzés előremutató. A növendéket körbevevő oktatási környezet
is meghatározó, hiszen az onnan származó impulzusok, impressziók támogatólag kell, hogy hassanak rá (pl. a terem elrendezése, berendezése, a
megfelelő taneszközök használatának lehetősége, stb..). A tanulás támogatása érdekében olyan feladatokkal látja el a növendéket, amelyek elősegítik
az önálló munkafolyamatok elvégzését és olyan rendszerek kialakítására ösztönzi, amelyekben képes lesz önállóan alternatívák kialakítására. Fontos
számára, hogy növendékei az önálló ismeretszerzés forrásaként igénybe vegyék az internetes adatbázisokat, az online elérhető tudást megismerjék,
felfedezzék és egyben segít nekik azok biztonságos alkalmazásában.
Ismeret: A zenepedagógus ismeri azokat a tanítási módszereket, amelyek segítségével képes ismeret átadásra, de egyben ösztönzőleg hatni a tanulói
teljesítményre, a belső motivációra. Mivel ismeri a tanuló szükségletét, aktuális érzelmi állapotát, fizikai képességét, ezeket együttesen figyelembe
véve próbálja a tanórán az általa tervezett munkafolyamatokat kialakítani. Ismeri azokat az online is elérhető forrásokat, amelyek az önálló tanulást,
ismeretszerzést támogatják növendékénél, amelyek elősegítik számára önálló munkavégzést.
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Képesség: Képes felismerni a tanuló tanulási problémáit és személyre szabott megoldásokat keresni azokra. A tanulást támogató oktatási környezet
megteremtésével és tanítási módszereivel képes elősegíteni az oktatási folyamatok hatékonyságát, a tanulói motiváció fenntartását.
Attitűd: Empatikus személyisége segítségére van a tanuló zenéhez való viszonyulásának megértésében, szeretettel, figyelmesen irányítja őt a zenei
munkafolyamatok megvalósítása során. Bizalomteli légkört alakít ki a tanórán növendékével, így támogatva őt abban, hogy sikeresen meg tudja
oldani a kitűzött feladatokat és pozitív élménnyel gazdagodjon általuk.
Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján

Az óralátogatás alapján
Növendékeit szeretettel, figyelemmel,
megértéssel, ám következetes és rendszeres
munkával irányítja a közvetlen és távlati
célhoz vezető útra.

3.1.

A művészeti nevelés, mint nem kötelező
iskolatípus eleve feltételezi az abban
résztvevők szándékát, belső igényét a zene
A tanulás támogatása során épít a megismerése, művelése iránt.
gyermekek, tanulók egyéni céljaira és
szükségleteire, a gyermek- és tanulócsoport A zenepedagógus figyelembe veszi a
növendék természetes érdeklődését, de
sajátosságaira.
szükséges irányítania is őt, mind a tantervi
követelmények, mind esztétikai és kulturális
szempontok alapján.

3.2.

A tanulás támogatása érdekében tervezeteiben
Figyelembe veszi a gyermekek, a tanulók és egyéb dokumentumaiban maximálisan
figyelembe veszi a növendék szükségleteit és
aktuális fizikai, érzelmi állapotát.
munkaformáit ehhez igazítja.

Terveit
az óra eredményességének
érdekében folyamatosan korrigálja attól
függően, hogy a növendék milyen testi és
szellemi állapotban érkezik az órára.

3.3.

A portfólió anyaga egy pozitív beállítottságú,
empatikus pedagógust mutat be, aki a
Felkelti és fenntartja a gyermekek, a tanulók
tudásmegosztáson felül szem előtt tartja a
érdeklődését.
növendékek
teljes
személyiségének
szükségleteit.

Egy megértő, bizalomteli légkörben mindig
a közös munka, a folyamatos jobbítani
akarás adja az óra eredményét.

A
pályára
készülő
növendékekkel
megismerteti
annak
szépségeit
és
nehézségeit, szakmai elvárásait.

A kottahűség alapkritériuma mellett a
megformálásnak, a stílushű előadásnak nem
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Szeretettel,
odafigyeléssel
felkelti csak egy megoldása van. Fontos, hogy az
érdeklődésüket és folyamatos impulzusokat óra, a gyakorlás egy része, a hibák
adva motivációjukat fenntartja.
kezeléséről is szóljon.
A készségek kialakítása, automatizálása,
gyakorlása, magában hordja a tévesztés
lehetőségét is. Ez természetes, de meg kell
tanítani a hiba javítását, vagy/és a mű
előadásának folytatását.

3.4.

A tervezett dokumentumokban és azok Pozitív visszajelzésekre épülő, oldott légkör
reflexióiban utal a tanítási környezetre, a jelenik meg az órán. A pedagógus célja az
terem
berendezésére,
a
használt örömteli zenélés.
taneszközökre,
amik
a
harmonikus,
Nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási gyermekközpontú atmoszféra kialakítását
környezetet teremt.
eredményezik.
Igyekszik
olyan
esztétikus
nevelési
környezetet kialakítani, amely a feladatra való
hatékony összpontosítást segíti.

3.5.

Tervezeteiben
változatos
metodikai
Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási módszereket és eszközöket alkalmaz, ennek
folyamat
során
tapasztalt
megértési köszönhetően a növendék megértési és
tanulási problémáit azonnal észleli és
nehézségeket.
megoldást kínál rá.

Az órán a pedagógus felismeri a növendék
tanulási problémáit és személyre szabott
kreatív, játékos és változatos feladatokkal
segíti a nehézségek leküzdését.

3.6.

Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a
hagyományos és az infó-kommunikációs
eszközök
célszerű,
kritikus,
etikus
használatára a tanulás folyamatában.

A Z generációnak már egyértelműen az IKTeszközök az önálló ismeretszerzés eszközei.
Lehetőleg minden tudásforrást szükség
szerint, és célszerűen alkalmazzunk.

Biztassuk növendékeinket az IKT eszközök
ésszerű használatára a zenetanulás
érdekében. Mivel ők már a Z generáció
gyermekei, számukra megszokott az online
eszközök használata. A tanár felelőssége,
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A
zeneművészeti
ágban
hasznosan hogy mennyire tudja ezt használni, és
alkalmazható IKT eszközök megismertetése a irányítani
a
zenei
nevelés
növendékkel a zenepedagógus feladata.
követelményeinek teljesítése, segítése
érdekében.
Hatékony,
élvezetes,
zeneközpontú
Fejleszti a gyermekek, a tanulók tanulási módszereket alkalmaz. Olyan feladatokkal
látja el növendékét, ami önállóságra szoktatja
képességeit.
őket.

A játszott anyagon keresztül érezteti meg
növendékével a művet, törekszik kialakítani
az ehhez vezető célszerű gyakorlási
rendszert.

Növendékét önálló gondolkodásra, új
megoldások keresésre neveli. Önálló
Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást feladatokkal segíti elő, hogy a tanultakat új
anyagon is képes legyen alkalmazni.
és megfelelő tanulási eszközöket biztosít.

A pedagógus az utánzás helyett megértésre
épülő tanítási gyakorlatával a növendék
olyan képességeit erősíti meg, olyan
gyakorlási technikákkal ismerteti meg,
amivel képes lesz otthon egyedül is
eredményesen gyakorolni.

A készségek kialakítása, automatizálása,
A gyermekek, a tanulók hibázásait, gyakorlása, magában hordja a tévesztés
tévesztéseit a tanulási folyamat szerves lehetőségét is. Ez természetes, de meg kell
részeinek tekinti, és a megértést elősegítő tanítani a hibázás kezelését is.
módon reagál rájuk.

Az óra, a gyakorlás a hibák kezeléséről szól.
A kottahűség alapkritériuma mellett a
megformálásnak, a stílushű előadásnak nem
csak egy megoldása van. Egy megértő,
bizalomteli légkörben mindig a közös
munka adja az óra eredményét.

Tananyagtervezésében,
elvárásaiban
Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló igyekszik mielőbb kialakítani az önálló
gondolkodását, elismeri, és a tanítás-tanulási hangszerkezelés – életkortól és tudásszinttől
3.10.
folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket függő – alapjait, amely az önálló hangszeres
játék alapját jelentheti.
és ötleteiket.

A mielőbb kialakítandó technikai és zenei
megformálás alapjai mellett rendszeresen
ad növendékének önállóan megoldandó
feladatot,
az
előzően
elsajátított
tudásanyagra
épülő
kibontakozási
lehetőséget.

3.7.

3.8.

3.9.
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű
vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
A zene a tanuló személyiségének fejlődésében nagy szerepet játszik, hiszen az érzelmi világ, a társas kapcsolatok színesebbé tételével segíti a
növendék egyéniségének harmonikusabbá válását. A személyes érzelmek megélése, átadása során egy lehetőséget kap a növendék, hogy a
művészi kifejezőképességek birtokában önálló gondolatok átadására legyen képes. A zenepedagógus - ezeket az egyénre jellemző
személyiségjegyeket fejlesztve -, az elméleti és gyakorlati tudás átadására hivatott, amelyet gyakran olyan gyermekek számára is tovább kell
adnia, akik valamilyen hátránnyal, sajátos nevelési igénnyel vagy tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. Az ő oktatásuk során felmerülő
problémák kezelése sokszor speciális feladat elé állítja. A sikeres tanulási folyamatok véghezvitele érdekében próbál módszertanában olyan
szakszerű megoldásokat keresni, amelyek a gyermek érdekeit szolgálva megfelelő módszertani felkészültségét bizonyítják.
Ismeret: A zenepedagógus ismeri azokat a módszereket, amelyek segítenek a tanuló személyiségének sajátosságait megismerni. Ismeri azokat
a pedagógiai eszközöket, amelyek a növendék erősségeit, gyengeségeit fel tudják tárni oly módon, hogy a lehető leghamarabb megoldások is
szülessenek azokra. Ismeri a speciális, tanulási problémákkal, magatartási nehézségekkel küzdők igényeit és a tanításuk során felmerülő
problémákat. Ezekre a pedagógiai gyakorlata során kialakított, kipróbált módszereket alkalmaz, melyek előmozdítják a tanuló sikeres
énképének, a művészi kifejezőképességének pozitív irányú előmozdulását.
Képesség: Képes értékközpontú, igényes muzsikálás szemléletének a kialakítására, amely a növendék személyiségének, a zeneművekhez
kapcsolódó érzelmi világának kiteljesedését segíti elő. Olyan pedagógiai fogásokat használ, amelyek képesek a tanulói motivációt erősíteni, a
növendék önismeretét, önbizalmát növelni. Képes a tanuló egyéni gyakorlási technikáinak fejlesztésére, az önálló otthoni munkára nevelésre.
Képes a gyermek teljes személyiségét figyelembe véve úgy alakítani a személyes attitűdjeit, hogy az érzelmei feldolgozásában, a
személyiségfejlődésükben problémákkal küzdő növendéket segítse. Olyan módszertani tárházat képes kialakítani, amelyben a pedagógiai
gyakorlata során kialakított tanítási módszereket az egyéni fejlődéshez, a személyiségjegyekhez mérten tudja majd alkalmazni a tanítási
órákon.
Attitűd: Szociálisan érzékeny, empatikus személyisége révén támogatja a növendék érzelmi intelligenciájának fejlődését és eddig megszerzett
tapasztalataival segíti őt, hogy nyitott, teljes személyiség váljon belőle, aki képes érzelmei átadására a zeneművek interpretálása során. A
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számára szokatlan viselkedési formák megnyilvánulása során nyugodtan, türelmesen reagál, a probléma megoldását tartja szem előtt.
Támogató személyisége és pedagógiai módszerei segítik a tanulót, hogy minél több élvezetet, örömet tudjon átélni a zenei tanulmányai során.
Indikátorok

4.
1.

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján

Ismereteit a zenei nevelés szolgálatába tudja
A
nevelés-oktatás
folyamatában
a
állítani, felkészültsége által alkalmas, hogy a
gyermekek, a tanulók értelmi, érzelmi,
tananyaghoz kapcsolódóan a tanuló teljes
szociális és testi sajátosságaira egyaránt
személyiségét formálja, aktív befogadásra,
kiemelt figyelmet fordít.
önkifejező tevékenységre neveljen.

Az óralátogatás alapján
A hangszerjátékon keresztül az értékes
műalkotások befogadására nevel és
hitelesen kapcsolja össze az értékközpontú
zenélést a kulturális és az emberi értékek
tiszteletével, védelmével.

Dokumentumaiban fellelhető a növendék
iránti teljes érdeklődés, elköteleződés. Pl.:
Tanítási óráin kerüli a sablonokat és
személyre szabott darabválasztást alkalmaz.

4.
2.

A tanítási óra során a pedagógus reális
visszacsatolásaival hat a növendék
önértékelésére. Darabválasztásával pedig
gyengeségeit
erősítheti,
előnyös
személyiségjegyeit előtérbe helyezheti.
Tudatosan teremt olyan pedagógiai Az órán kívüli programok szervezése, közös
helyzeteket, amelyek segítik a gyermekek, a időtöltési alternatívák keresése is megjelenik- A változatos óravezetési stílus - társas
a növendék komplex személyiségfejlődése zenélés- kamarazene segítségével még
tanulók komplex személyiségfejlődését.
érdekében- a portfólió anyagaiban (közös óra, inkább kihangsúlyozhatja azokat.
hangverseny, kamarazene, zenekar, nyári A példaértékű tanári személyiségminta egy
tábor, versenyek, szereplések).
életen át tartó, meghatározó útravaló a
növendék számára.

4.
3.

Tiszteletben tartja a gyermekek, a tanulók
személyiségét, tudatosan keresi a bennük
rejlő értékeket, a gyermekekhez, a
tanulókhoz felelősen
és elfogadóan
viszonyul.

Szakmai életútjában, növendékprofiljában,
reflexióiban, egyéb dokumentumaiban kiderül
a
pedagógus
szociális
érzékenysége,
empatizmusa.

Az órán a zenetanár tiszteletben tartja a
tanuló egyéniségét, tudatosan keresi az
értékeit. A gyermekekhez felelősen és
elfogadóan viszonyul.
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A növendékek érdekeit, igényeit figyelembe Fontosnak tartja, hogy a zenetanulással jól
véve kíváncsian, türelemmel gondozza őket és fejleszthető
személyiségjegyek
(pl.
fejleszti érzelmi és értelmi intelligenciájukat. önbizalom kitartás, önfegyelem nyitottság,
őszinteség,
stb.)
a
tanítás-nevelés
folyamatán keresztül a tanórán is
fejlődjenek.

4.
4.

4.
5.

4.
6.

4.
7.

Megismerteti a gyermekekkel, a tanulókkal
az érintett korosztályra a tantervi, tartalmi
szabályozókban meghatározott egyetemes
emberi, európai és nemzeti értékeket és
azok tiszteletére neveli őket.

A növendékek életkorához igazodva a zenén
keresztül az egyetemes emberi értékek, a
kulturális sokszínűség megismertetésére,
tiszteletére és azok elfogadtatására törekszik.

A tananyag kiválasztásával reprezentálja az
értékes zenét, zenetörténeti, kulturális
hátterének kifejtésével nevel a nemzeti és
egyetemes emberi értékekre.

Munkáiban tükröződik zenetanári hitvallása, Az óravezetés során értékközvetítése
Tudatos értékválasztásra és a saját melyben jelen van az értékközpontú, igényes tudatos. Tanári magatartása, viselkedési
értékrendjük kialakítására ösztönzi a muzsikálás. Példaértékű zeneisége minta a kultúrája a tanuló számára példaértékű.
növendék számára, akit ösztönöz a saját
gyermekeket, a tanulókat.
értékek keresésére.
Növendékprofiljában, tervezett anyagaiban, s
a
hozzájuk
kapcsolódó
reflexiókban
egyértelműen látszik, hogy ismeri és
Tudatosan alkalmazza a gyermekek, a
alkalmazza a növendék személyiségét feltáró
tanulók sokoldalú megismerését szolgáló
módszereket (Pl. a megfigyelést, az
pedagógiai-pszichológiai módszereket.
elbeszélgetést, a testi, az értelmi és érzelmi
adottságok felmérését, szülőkkel folytatott
irányított beszélgetést).
Felismeri a gyermekek,
személyiségfejlődési – és

Az óra középpontjában a tanuló áll. A
tanítás során a folyamatos interakcióknak
köszönhetően a pedagógus tudatosan
alkalmazza a tanuló megismerését szolgáló
pedagógiai-pszichológiai módszereket.

a tanulók Az alapfokú művészetoktatásban egyre Az egyéni oktatásban természetes az egyéni
az esetleg gyakoribb jelenség, hogy bekapcsolódnak a bánásmód.
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jelentkező tanulási nehézségeit - s képes
számukra hatékony segítséget nyújtani,
vagy szükség esetén más szakembertől
segítséget kérni.

4.
8.

4.
9.

Alapfokú művészetoktatás

zenetanulásba egyéni bánásmódot igénylő Megértéssel, empátiával fordul a pedagógus
gyerekek, ugyanakkor a követelmények a növedék személyes és szakmai problémái
szabályozása erre nem terjed ki. Ezért fontos, felé.
hogy
a
pedagógus,
az
intézmény
követelményrendszerével összhangban, ezen
tanulói számára kidolgozzon egy saját elvárás
rendszert, beépítve abba az egyéni haladás
lehetőségét. Ha van egyéni bánásmódot
igénylő tanuló a tanszakán, akkor írásában
utalnia kell a segítő szakemberekkel való
együttműködés módjára, területére és
gyakoriságára. Reflexióiban elemzi a
segítségnyújtás eredményességét.

Képes felismerni az átlagon felüli
adottságú, képességű növendékeket. Ehhez
igazítja célkitűzéseit, fejlesztési feladatait,
terveit (pl.: B tagozat hangszeres és elméleti
Felismeri a gyermekekben, a tanulókban a képzésben is. Versenyekre, továbbképzésekre
tehetség ígéretét, és tudatosan segíti annak viszi, felveszi a kapcsolatot más területeken
kibontakozását.
működő szakemberekkel. orientálja a zenei
pályaválasztás irányába).

Az együttnevelés keretei között is módot
talál a gyermekek, a tanulók esetében az
egyéni
fejlődés
lehetőségeinek
megteremtésére.

Nem releváns.

Nagy kihívás és egyben nagy felelősség
a zenetanár számára tehetséges gyereket
tanítani. Gyakran saját hangszeres, elméleti,
és kapcsolódó tudásának szükségszerű
megújításával is jár ez a helyzet.
Naprakész tudással rendelkezve olyan
evidenciákat
kell
a
gyakorlatban
megvalósítania
(gyorsítás,
dúsítás,
gazdagítás), melyek segítik a tehetség
kibontakozását.
Nem releváns.
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális
sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
A zenepedagógus az órái tervezésénél arra törekszik, hogy lehetőség szerint minden tanulója egyéni órán és közös feladatok során egyaránt
képességeinek a legjavát tudja adni. Ehhez az inspiratív tanulási légkör megteremtése elengedhetetlen. Fontos, hogy egymás elfogadása, tiszteletben
tartása megjelenjen a közös munkák során, hiszen ennek hiányában belső feszültségek alakulhatnak ki, amelyek hátráltató tényezőként jelennének meg.
A zenepedagógus egyik ilyen feladata tehát, hogy olyan feladatokat adjon tanulóinak (pl. páros vagy projektmunka), hogy az eltérő társadalmi és
kulturális háttérből érkezők egymás képességeit elfogadva képesek legyenek a csoportban való munkára. Fontos a közös szabályok felállítása, a
kommunikációra való hajlandóság erősítése, a csoportban tapasztalható feszültségek helyett egy olyan atmoszféra kialakítására törekszik, amelyben
egymás álláspontjainak és érzéseinek megértése kerül fókuszpontba. A zenepedagógus értékelvű művészetpedagógiával az önmagunk, mások és
környezetünk megismerésére és tiszteletére nevel. Törekszik a közösségfejlesztés változatos módszereinek alkalmazására, hogy a kölcsönös empátia,
elfogadás alapvető közösségmegtartó szerepe érvényesülni tudjon növendékei között. a csoporton belül.
Ismeret: A zenepedagógus ismeri azokat a módszereket, amelyekkel képes arra ösztönözni, hogy a tanulók egymás iránt elfogadóak legyenek, tiszteljék
a másik egyéniségét és az eltérő társadalmi és kulturális különbségekből adódó konfliktusokat kezelni tudják. Ismeri tanulóinak képességeit és azokat
olyan eszközökkel fejleszti, amelyek segítségével inspiratív környezetet tud létrehozni az együttzenéléshez. Ismer olyan rekreációs programokat,
amelyek közösségteremtő erővel bírnak és értékközvetítő szerepük kimagasló.
Képesség: Képes a csoporton belüli konfliktus kezelésére, a kirekesztés megakadályozására. Olyan feladatokat ad a csoporton belül tanulóinak,
amelyhez elengedhetetlen a kommunikáció, a másik tudásának elismerése és tisztelése, ill. a másikra való odafigyelés.
Attitűd: A zenepedagógus olyan légkört biztosít a növendékeinek, amellyel segíti őket, hogy a lehető legjobb tudásuk szerint tudjanak teljesíteni a
közösségen belül. A kölcsönös elfogadás elvét szem előtt tartva ösztönzi növendékeit a közös munkára és arra törekszik, hogy tanulót minden
alkalommal sikerélményhez juttassa. Az online kommunikációt elsősorban a kapcsolattartásra és szervezési feladatokra használja fel.
Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján

Az óralátogatás alapján
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Szakmai életútjában, egyéb dokumentumaiban
tanszaka gondozásával kapcsolatosan megjelenik a
közösségi, erkölcsi és érzelmi nevelés fontossága
(Pl. A társas zenélés adta lehetőséget kihasználva
növendékeit egymás elfogadására, tiszteletére,
egymás segítésére neveli).

Az egyéni hangszeres képzés keretében a
pedagógus arra törekszik, hogy növendéke az
egyéni és a közös feladatok során tudása
legjavát tudja megmutatni.

Munkáiban változatos módszereket mutat be az
együttműködési képességek fejlesztésére. A
növendékeit hozzászoktatja a duótól a zenekarig a
Megteremti az általa irányított nevelési,
közös zenélés szabályaihoz.
5.2 oktatási folyamat során az együttműködési
.
képességek
fejlődéséhez
szükséges Tanszakán kihasználja a korosztályi, képességbeli
különbözőségek
pozitívumait.
Tudatosítja,
feltételeket.
elismeri a közösség alakulására kedvezően ható
magatartásformákat (pl. tolerancia, empátia).

Az eredményes együttzenélés alapfeltétele,
hogy az érintett személyek közösséget
alkossanak és jó együttműködési képességekkel
rendelkezzenek. Ezeket az egyéni órán készíti
elő
a
pedagógus,
pl.
fejleszti
a
növendékalkalmazkodási képességét, amikor
zongorakíséretes darabot, vagy kamaradarabot
tanít számára. Beintés, leintés, egymásra
figyelés, közös tempó stb.

Munkáiban látszik, hogy tudatosan alkalmazza a
konfliktus-megelőzés
módszereit.
Írásaiban
megjelenik a stabil szokás- és szabályrendszer,
Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a következetes és kiszámítható visszajelzés, a
5.3
konfliktusok megelőzésének és kezelésének szülőkkel való kapcsolattartás pontos leírása.
.
módszereit.
Anyagaiban, tervezeteiben, anyagválasztásában

A pedagógus óravezetése következetes és
szokásrendszerre épül. Instrukciói világosak,
pozitív értékelése folyamatos.

A pedagógus az általa vezetett, fejlesztett
gyermek- és tanulócsoportok fejlesztését a
5.1
közösségfejlesztés folyamatának ismeretére,
.
és a csoportok tagjainak egyéni és csoportos
szükségleteire, sajátosságaira alapozza.

Szükség esetén alkalmaz olyan módszereket,
amelyekkel képes arra ösztönözni, hogy a
tanulók egymás iránt elfogadóak legyenek, az
eltérő társadalmi helyzetből adódó szakadék
közé hidat építsenek.

A konfliktushelyzet megelőzése érdekében a
szülőkkel
rendszeres
kapcsolatot
tart
(tájékoztató füzet, telefon, internetes közösségi
épít az eltérő egzisztenciájú, kultúrájú családokból oldal).
érkező növendékek erősségeire, és igyekszik
kiegyenlíteni a hátrányokat.
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Az egyéni órákon ez nem jelent külön kihívást a
szokásos
tanár-diák
együttműködés
problémakezelései mellett.
A portfólió dokumentumaiban megjelenik a
tanulók egymás közti kommunikációjának,
érvelési kultúrájának fejlesztése (Pl. közös
hangverseny-látogatások után az élmények
Ösztönzi a gyermekek, a tanulók közötti megbeszélése, eltérő vélemények mediálása, stb.).
5.4 véleménycserét, fejleszti kommunikációs
.
képességeiket, fejleszti a tanulókban az
érvelési kultúrát.

A pedagógus az óráin a zenei nyelv használatára
törekszik, ezzel fejleszti növendéke ilyen irányú
kifejezőkészségét. Feladata a zene speciális
nyelvezetének fokozatos beépítése a növendék
kommunikációjába.

Az iskolája és a közösség iránti elkötelezettség
fellelhető anyagaiban, mely pedagógusi attitűd
követendő példa tanítványai számára. A
A gyermekek, a tanulók nevelése, oktatása
versenyeken,
fesztiválokon,
szerepléseken
5.5
során a közösség iránti szerepvállalást
közösség iránti szerepvállalást erősítő pedagógiai
.
erősítő pedagógiai helyzeteket teremt.
helyzeteket teremt, amivel kialakítja tanulóiban ezt
a tudatot (fellépő ruha, logós mappa, iskolai fanfár,
suli újság, évkönyv, karácsonyi hangverseny).

A zeneórán, a pedagógus kommunikációjából
utalásokat kaphatunk ennek a kompetenciának
az erősítésére. A tananyagban megjelennek a
szereplések, versenyek anyagai.

Törekszik
az
értékek
sokféleségének
elfogadására, nyitott mások véleményének,
értékeinek megismerésére és átérzésére,
valamint tiszteletben tartására. Közös órák,
hangversenyek, vagy egyéb programok kapcsán
teremt
alkalmat
növendékeinek
a
véleménycserére, beszélgetésre.

A közös élményeken keresztül az összetartozás
érzését erősíti a gyermekekben.

Anyagaiban, tervezeteiben, anyagválasztásában A pedagógus saját mintaadásával a növendéket
5.6 Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi épít az eltérő egzisztenciájú, kultúrájú családokból arra ösztönzi, hogy társaival elfogadó legyen,
és értékként közvetíti a gyermekek, a
.
mindig tisztelje meg és fogadja el a másikat.
tanulók
és
tanulóközösségek
eltérő
(hangversenyeket hallgasson végig, legyen
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kulturális, társadalmi hátteréből adódó érkező növendékek erősségeire, és igyekszik befogadó és toleráns a másik produkciójával
kiegyenlíteni a hátrányokat.
szemben.)
sajátosságokat.
A zenén keresztül az egyetemes emberi értékek, a Törekszik
az
értékek
sokféleségének
kulturális
sokszínűség
megismertetésére, elfogadására, nyitott mások véleményének,
elfogadtatására törekszik.
értékeinek megismerésére és átérzésére,
A
gyermekeket,
tanulókat
egymás
valamint tiszteletben tartására.
5.7
elfogadására,
tiszteletére,
kölcsönös Személyes példájával kölcsönös tiszteletre,
.
támogatására, előítélet-mentességre neveli. egymás elfogadására, az egyéni sajátosságok Közös órák, hangversenyek, vagy egyéb
tiszteletben tartására nevel.
programok
kapcsán
teremt
alkalmat
növendékeinek
a
véleménycserére,
beszélgetésre.
Szakmaiságán túl tisztában van a neveléshez és
Pedagógiai tevékenységében a nevelt,
oktatáshoz szükséges pedagógiai-pszichológiai
5.8 oktatott gyermekek, tanulók életkorából
ismeretekkel. A tanulók érdekében az ilyen jellegű
.
következő fejlődés-lélektani
jellemzőik
ismeretei naprakészek, tudását karban tartja,
ismerete tükröződik.
fejleszti.

Figyelembe veszi a gyermek életkori jellemzőit,
elvárásait ahhoz igazítja (tananyag, módszer,
eszköz
kiválasztása,
haladási
tempó
megítélése).

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
A zenepedagógus a pedagógiai folyamat során a szaktárgy tantervi követelményeit, a pedagógiai programban meghatározott értékelési
rendszert figyelembe véve alakítja ki saját szempontrendszerét, mellyel növendékei munkáját értékeli az órák folyamán. Az értékelés összetett
folyamata nagy kihívás elé állítja, mivel a művészeti területeken legfőképpen a szubjektív értékelés a jellemző. A cél ezért az objektivitás felé
való törekvés. Úgy kellene kialakítania a mérőeszközöket, a kritériumrendszereket, hogy a formatív, diagnosztikai és szummatív értékelési
mechanizmusok megjelenjenek azokban és gyakorlati módon is tudja alkalmazni a zeneoktatási folyamatokban. A félévi és év végi, ill. a
művészeti alap-és záróvizsga értékelésekor adható osztályzatok is ezt a szemléletet kellene, hogy tükrözzék. A tanulói munka értékelése, a
tanulás támogatása, az elért eredményekről való pozitív - esetleg negatív - megerősítés, visszacsatolás érdekében speciális eszközként jelenik
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meg a pedagógus munkája során. A tanár és a tanuló közötti reflexiók a pedagógiai munkafolyamatok eredményességét hivatottak szolgálni,
amelyek később a szülő felé is megerősítésül szolgálnak a növendék tanulmányi előmenetelét illetően.
Ismeret: A zenepedagógus a tanuló értékelése során olyan mérőeszközöket használ fel, amely a tantervi követelményeknek, valamint az általa
kialakított kritériumoknak megfelelnek. Ismeri a formatív, diagnosztikai és szummatív értékelést, amelyek a pedagógiai folyamat szerves
részét képezik nála. A szubjektív értékelési mechanizmus helyett inkább az objektív értékelési technikát próbálja alkalmazni, melyek
segítségével kialakítja a tanulói teljesítmény méréséhez szükséges információs bázist.
Képesség: Képes olyan innovatív mérőeszközök elkészítésére, amellyel személyre szabottan tudja elvégezni a tanulói teljesítmény értékelését,
figyelembe véve az egyéni képességeket, aktuális tudásszintet és a tantervi követelményeket. Képes az órákon ösztönző, motiváló és egyben
tárgyias, szakszerű visszacsatolást adni a növendék számára addigi munkájáról, hogy az segítségül legyen neki a későbbi egyéni
munkafolyamataiban.
Attitűd: A zenepedagógus a tanórákon segítő, jobbító szándékkal értékeli a növendék munkáját, amelyet pozitív, megerősítő attitűddel párosít.
A növendék erősségeire, munkájának sikerült elemeire alapoz és egyben értelmezi az általa közvetített ötleteket, elképzeléseket. Pedagógiai
munkája során az értékelés mindig azt a célt szolgálja, hogy az elért eredmények motiválóan hassanak a növendékre és további sikeres munkára
ösztönözzék.

Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján

Az óralátogatás alapján

A tantervi követelményrendszer és az iskola
PP-ja szerves egységet alkot, amelyet
kiegészít az érintett tanuló képességeire,
attitűdjére kialakított egyéni tanterv. Ez
utóbbi tükrözi a tanár elvárásait is. Ennek egy
szelete jelenik meg a portfólió anyagában.

6.1.

A tantervi tartalmakat a gyermekek, a
tanulók egyéni pedagógiai-pszichológiai
szükségleteihez
is
igazodva
eredményesen és adaptívan alkalmazza.

6.2.

értékelés
formáját,
módját
Változatos
pedagógiai
értékelési Az
változatosan,
módszereket alkalmaz, a nevelési- szempontrendszerét

A tanórára tervezett célok részét képezik a
tantervi követelményeknek,
amelyek
megvalósítása, annak minősége tükrözi az
érintett tanuló képességeit, attitűdjét,
pillanatnyi diszpozícióját.

és Az órákon a pedagógus személyre szabott,
a pozitív irányú értékelést alkalmaz. Pl.
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oktatási
folyamatban
célzottan helyzetnek megfelelően alkalmazza, és
igazítja
azt
a
növendék
alkalmazza a diagnosztikus, a fejlesztő egyaránt
személyiségéhez képességeihez, valamint
és összegző értékelési formákat.
saját előzetes elvárásaihoz.

bátorítja,
elismeri
a
feladatmegoldást,
segíti
az
elképzelések megvalósítását.

sikeres
önálló

Portfóliós
anyagában
megjelenik,
a
növendékek életkori sajátosságait figyelembe
Változatos, a szakterülete, a tantárgya vevő sokrétű, mindig a nevelési helyzethez
sajátosságainak és az adott nevelési igazodó ellenőrzési-értékelési rendszere.
helyzetnek
megfelelő
ellenőrzésiértékelési módszereket használ.

Tudatosan alkalmazza az óráin az
ellenőrzés-értékelés formáit. Folyamatosan
visszajelez a növendéknek verbális és
nonverbális eszköztárát használva.

A
dokumentumokból
kiderül,
hogy
Pedagógiai
céljainak
megfelelő ellenőrzési-értékelési eszközei összhangban
pedagógiai
céljaival.
Pl.
ellenőrzési, értékelési eszközöket választ vannak
hangversenyek, szereplések, zenei versenyek
vagy készít.
elemzése, kiértékelése.

A tanár elsődleges feladata, hogy az órán
végighallgassa a tanuló által előadott
művet, ezután értékel, olyan módon, amely
a növendék fejlődését szolgálja (pozitív
visszajelzések, részletek kigyakorlása).

A dokumentumokban megjelenő tanulói
értékelés egyénre szabott, objektív. A
A gyermekeknek, a tanulóknak
növendék erősségeit emeli ki és az
személyre szabott értékelést ad.
önmagához mért fejlődést értékeli.

A pedagógus, az óráin való értékelését
személyre szabottan, a pozitívumok
kiemelésével végzi, de fontos számára,
hogy hozzájáruljon növendéke reális
önértékelésének kialakításához.

A tanítási időszak jellegéhez igazítja
értékelési típusait (pl. év eleje, év vége,
tanszaki hangverseny, félévi hangverseny,
vizsga hangverseny).

Pozitív, megerősítő attitűdökre épülő
értékelésével a tanulót ösztönzi. Az
értékelés alkalmával kéri a növendék
önértékelését és annak indokait.
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Megfelelően
kezeli
növendéke
próbálkozásait, erőfeszítéseit az esetleges
sikertelenség, valamint a kimagasló
eredmények esetében is.

6.6.

6.7.

A
portfólióban
lehetőség
szerint
dokumentálja a növendékek eredményeit,
teljesítményét,
azokat
szakszerűen,
objektíven elemzi. Az esetleges felmérések
elemzése révén képes az adatokat értelmezni,
azok eredményének kapcsán tanítási
gyakorlatát módosítani.

Az egyéni képzés a folyamatos tanulói
munka értékeléséből, elemzéséből és annak
- lehetőség szerinti – jobbításából áll.

Dokumentumaiban a pozitívumokra épülő,
differenciált, fejlesztő értékelést részesít
Az értékelési módszerek alkalmazása előnyben a tanulók személyiségének
során figyelembe veszi azok várható fejlődése érdekében.
hatását a gyermekek, a tanulók Az egyéni haladást a mennyiség–minőség
személyiségének fejlődésére.
viszonylatában értékeli. A portfólióban

Az óralátogatás során is jól érzékelhető,
hogy értékelései nyomán tanítványai
motiváltak, kedvelik a zenét
és
elkötelezettek a tevékenységben rejlő
értékek iránt.

A gyermeki, a tanulói tevékenység
rendszeres ellenőrzésének eredményeit
szakszerűen
elemzi,
értékelésüket
rendszeresen felhasználja fejlesztési
céljainak, feladatainak kijelölésében.

A színpadi szereplések kiértékelését
felhasználja a zenetanár további fejlesztési
céljainak kijelölésében, ami megjelenik az
óra anyagában.

lehetőség szerint dokumentálja a növendék
viselkedését, személyiségének változásait.

6.8.

A dokumentumokban megjelenő értékelései A növendék felé közvetített értékelése
A gyermekek, a tanulók számára adott
humánusak, empatikusak, de tartalmazzák a reális empatikus, világos, a növendék
visszajelzései
rendszeresek,
tantervi követelményekhez való elvárást.
személyiségének, érettségének megfelelő
egyértelműek, tárgyilagosak.
megfogalmazásokkal történik.
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Változatos pedagógiai eszközeivel olyan
helyzeteket teremt, amivel segíti a tanuló
Elősegíti a gyermekek, a tanulók reális önértékelését. pl.: hangverseny
önértékelési képességének kialakulását, rögzítése, majd visszanézése közösen,
fejlődését.
tapasztalatok megbeszélése.

Az intézményi pedagógiai programmal
összhangban alkalmazott pedagógiai
ellenőrzési és értékelési rendszert és
módszereket, azok szempontjait az
6.10.
általa megkezdett nevelési-oktatási
folyamat
elején
megismerteti
a
gyermekekkel,
a
tanulókkal,
a
szülőkkel.

A tanórai gyakorlatban megjelenik a reális
teljesítmény értékelése mind a tanár, mind
a növendék részéről.
Az órán a pedagógus bevonja a növendéket
az értékelési folyamatba, ezzel fejleszti
önértékelését.

Portfóliós dokumentumaiban megjelenik, A pedagógus a növendéknek év elején, az
hogy a szülőket, tanulókat tájékoztatja az első
órákon
elmondja
értékelési
iskola és az általa kialakított értékelési szempontrendszerét.
kritériumokról.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
A kommunikáció egy olyan több csatornán futó közlési forma, amely összeköti a tanár, a növendék, a szülő, a többi kolléga és a körülöttük lévő
tágabb környezetben dolgozó emberek mindennapi életét. A tanár és a növendéke között lévő bensőséges viszony alapja, az őszinteség és a
kölcsönösség. A tágabb körben meglévő kapcsolatok is hasonló elven működnek, de talán a bensőséges viszony már nem jeleníthető meg olyan
erősen bennük, mint amit a növendékével kialakított. A zeneművészetben a nonverbális közlés lényeges és nélkülözhetetlen, hisz mind a zenetanári
munka, a karmesteri irányítás, mind a kamarazenei összjáték elképzelhetetlen nélküle. A pedagógus feladata, hogy erre rávezesse a növendéket. A
személyes és együttműködő kapcsolattartás során a verbális és non verbális, metakommunikatív eszközöket használva a cél az, hogy a
konfliktuskezelés mellett az egy-egy területen meglévő közös projektek gördülékeny megvalósulását segítse elő. A hatékony közléseket nagyban
támogatja a hiteles magyarázat, a határozottság, érthetőség, de a megértés és az elfogadás mechanizmusa is a megoldásokra fókuszáltatja a
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kommunikációs folyamatban résztvevőket. A kommunikáció során az online csatornák használata sokszor előtérbe kerül, de a személyes kontaktus,
az egymással való kapcsolatfelvétel és diskurzus, sokszor jobban előrevetíti a megoldásokat.
Ismeret: A zenepedagógus ismeri a verbális és nonverbális kommunikáció eszközeit és azok elemeit. A konfliktusok kezelését kreatívan, a kölcsönös
elfogadás jegyében végzi, megoldásokat keresve a problémákra. Kommunikációja során a növendékeivel, a szülőkkel, a kollégákkal, különböző
szakemberekkel arra törekszik, hogy az adott feladatban előre jussanak és eredményes legyen minden munkafolyamat és minden felmerülő
problémára megoldás szülessen a konstruktivitás jegyében.
Képesség: A zenepedagógus képes a verbális, non verbális, metakommunikatív eszközök olyan mértékű használatára, mellyel a szakmaiság,
közlésforma nem sérül. Képes úgy érvelni, hogy a partnerek abból mindig át tudják venni a közlésre váró gondolatokat és szakmai ismeretek átadása
nem sérüljön. Képes a motiváló, élményszerű előadások, egyéni közlésformák alkalmazására az egyéni és csoportos órákon, ill. az általa tartott
előadások, szakmai beszámolók alkalmával egyaránt.
Attitűd: A konfliktuskezelés szabályait betartva törekszik arra, hogy segítő, jobbító szándékkal, egészséges humorral oldja meg a felmerülő
problémákat. A zenepedagógus együttműködő partner, minden közös programban, csapatépítésben vagy a koncertek, szakmai programok, pályázati
megvalósítások szervezése kapcsán. Nyitott mások véleményének elfogadására és empatikus személyisége segítség neki a kommunikációs
folyamatokban.
Indikátorok

7.1.

A gyermekek, a tanulók neveléseoktatása érdekében kezdeményezően
együttműködik a pedagógustársaival, a
pedagógiai
munkát
segítő
szakemberekkel és szülőkkel.

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján
Portfóliós anyagában a nevelés-oktatás
érdekében utal a szülőkkel, kollegákkal, segítő
szakemberekkel való kapcsolattartására, annak
formájára. Dokumentumaiban megjelenik a
belső tudásmegosztásban, jó gyakorlatokban,
tehetséggondozó
programokban
végzett
tevékenység.

Az óralátogatás alapján
Az egyéni hangszeres órán
működik együtt a korrepetitorral.

hatékonyan

Utalásokat kaphatunk az óra menete során arról,
hogy a növendék szolfézs, zeneelmélet,
zeneirodalom tanárával aktív kapcsolatban van
a főtárgy tanár.

A szülőkkel a tájékoztató füzet, az e-napló,
Az oktatás során az elsődleges partner a tanuló,
vagy egyéb kommunikációs csatornák
azon kívül valamennyi - az oktatási
rendszerben érintett fél -, a szülő, az intézmény
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és a társadalmi környezet. A kölcsönösség és segítségével
konstruktivitás feltételeit egyrészt a törvényi pedagógus.
szabályozások,
másrészt
az
emberi
kapcsolatok adják

állandó

kapcsolatban

van

a

Dokumentumaiban megjelenik, hogy a
növendékekkel milyen elvek alapján és milyen
A gyermekekkel, a tanulókkal történő formában működik együtt. Elvei összhangban
együttműködés elveit és formáit az vannak az iskolai dokumentumokkal.
alkalmazott pedagógiai program és az
zeneművészeti
oktatás
alapvető
intézményi dokumentumok keretei A
között a gyermekek, a tanulók kapcsolatformája a mester-tanítvány kapcsolat.
személyiségfejlődését figyelembe véve A tanszaki koncertek, versenyek, kamarazenei
foglalkozások (stb.) formájában lehetőséget
alakítja ki és valósítja meg.
teremt a növendékek kapcsolatépítésére, az
egymás közötti kommunikációjára.

Kommunikációja az adott tanulócsoportok
életkorának megfelelő.

Az órán a pedagógus igényesen, szakszerűen, a
pedagógiai céloknak megfelelően kommunikál.

7.3.

Kommunikációja hiteles, írásbeli anyaga
esztétikus, érthető, világos, összhangban van
Tevékenysége során az intézményi
az intézmény alapdokumentumaival. A
pedagógiai programhoz igazodóan és a
portfólió anyagai tükrözik, hogy mindennapi
pedagógiai
céljainak
megfelelően
munkája során aktívan vesz részt az iskolai
érthetően és hitelesen kommunikál.
programok megvalósításában, azokat sikeresen
közvetíti a partnerek részére.

Napi, tanórai gyakorlatában értelmezi,
felhasználja környezete visszajelzéseit.

7.4.

Dokumentumaiban, reflexióiban használja a
Igényli a pedagógiai munkájával környezet visszajelzéseit és abból az
kapcsolatos rendszeres visszajelzéseket, előremutató következtetéseket beépíti napi
nyitott azok befogadására.
gyakorlatába.

7.2.

A mester-tanítvány kapcsolat egy bensőséges
viszony, ami őszinteségen és kölcsönösségen
alapszik. Az órát ez a szellemiség kell, hogy
áthassa.
Kihasználja az online kommunikáció adta
lehetőségeket.

Az óra folyamatában igyekszik megfelelni az
elvárásoknak – megőrizve emberi tartását és a
szakmai követelmények prioritását.

Elfogadó légkört teremt, épít a tanulók
visszajelzéseire.
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A szakmai munkaközösség munkájában Nem releváns.
Szakmai
megbeszéléseken
kifejti, kezdeményezően és aktívan részt vállal.
képviseli az álláspontját, képes másokat Együttműködik pedagógustársaival különböző
pedagógiai és tanulásszervezési eljárások
meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.
megvalósításában.

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
A zenepedagógusokat szakmai életük során számtalan zenei impresszió éri. Az elsők között szerepelhetett az, amikor először fedezték fel a
muzsikában rejlő szépségeket. Az első találkozás élménye indíthatta el bennük a zenélés iránti vágyat, amit szorgalmas tanulás és odaadó munka,
gyakorlás követett. Végül kiforrott muzsikusként átadták a megszerzett tudást növendékeiknek, és művészetükkel szolgálták a zeneszerető
közönséget. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás nélkül a fejlődés nem igazán garantálható. Ennek érdekében minden lehetséges impresszió
összegyűjtése szükséges lehet, legyen az akár szakmai fórumokon, vagy konferenciákon való részvétel, szakmai szervezetekben való aktív részvétel
vagy akár egy másoddiploma megszerzése. Önálló vagy kamarazenei koncerteken való részvétel a művészi kiteljesedést segítik elő, melyek
ugyanúgy részt képeznek a zenész életében. Az innovációkban, pályázatokban való részvétel során sok olyan információ, gyakorlati tudás birtokosa
lehet, amelyeket felhasznál saját pedagógiai gyakorlatában és alkalmaz módszertanában. A szakmai együttműködések során kapcsolatot alakít ki
más közművelődési, oktatási intézményekkel, amelyekkel az információ, a szakanyagok, a koncertélmények, a tehetséggondozás tapasztalatainak
átadása kapcsán bővíti elméleti és gyakorlati szaktudását.
Ismeret: A zenepedagógus ismeri azokat a szakmai forrásokat, online adatbázisokat, az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeit,
amelyek a növendéknek segítségképpen adhatók tanulmányai alatt, elősegítve ezzel tájékozottsága, tudása bővítését. Ismeri a legújabb pályázatokat,
innovatív kezdeményezéseket, aktívan részt vesz megvalósításukban. Felismeri a különböző oktatási, kulturális kapcsolatokban rejlő lehetőségeket
és növendékeit is involválja azokba. Tájékozott a szaktárgyával kapcsolatos legújabb pedagógiai eredmények felől, a mesterkurzusokon,
továbbképzéseken szerzett tapasztalatait kamatoztatja a tanórákon.
Képesség: Képes saját pedagógiai gyakorlatának folyamatos elemzésére - ha szükséges -, annak megújítására, valamint arra, hogy továbbfejlessze
az addig megszerzett tudását és tovább képezze magát (pl. másoddiploma, szakértői, szaktanácsadói tevékenységek, szakmai szervezetekben való
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aktív részvétel). Előadóművészként szerzett tapasztalatait, kompetenciáit képes átadni növendékének, hogy tovább motiválja őt és kitartásra,
elkötelezettségre buzdítsa a zene iránt. Képes a pedagógiai kommunikációját folyamatosan fejleszteni és megújítani a különböző helyzetekben.
Attitűd: A zenepedagógus elkötelezett, lelkes hivatása iránt és ezt a hozzáállást közvetíti növendéke felé. Növendéke reflexióira érzékenyen,
érdeklődve reagál és motiválja teljesítményét illetően a különböző pedagógiai folyamatok során. Fontosnak tartja a szakmai területen való folyamatos
megújulást, az élethosszig való tanulás elvét példaértékűnek tartja. Növendékeit biztatja az új zenei ismeretek felé való orientációra, azok gyakorlati
alkalmazására.
Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák
A portfólió alapján

Az óralátogatás alapján

Szakmai tudása, a megfelelő szakmai terminológiák Tisztában van a zenei nevelés
használata megjelenik a portfólió anyagaiban, a pedagógusszerepeinek
elvárásaival,
pedagógiai dokumentumokban.
törekszik arra, hogy megfeleljen ezeknek.
Hitelesen közvetíti a pedagógus szerepet
Reálisan értékeli szakmai felkészültségének aktuális
szintjét, erősségeit és gyengeségeit, a fejlődés meghatározó sajátosságokat a gyermekek
érdekében tudatosan tervezi a saját szakmai jövőjét. és munkatársai felé.

8.1.

8.2.

Tisztában
van
személyiségének
sajátosságaival, és alkalmazkodik a Szakmai életútja bemutatásában, reflexióiban
reálisan értékeli felkészültségét, kitér azokra a
szerepelvárásokhoz.
pedagógusszerep-elemekre, melyeket sikeresen
beépített tanítási gyakorlatába, illetve nehézséget
okoztak számára (Pl.: a szülőkkel kialakított
empatikus kapcsolata segítette megtalálni az
optimális megoldást a növendék zenei fejlődése
érdekében).

A pedagógiai feladatok megoldásában A növendékek önállósodása, szakmai fejlődése, vagy
együttműködik
pedagógustársaival, a művészeti értékeket örömmel és szívesen befogadó
munkaközösségeivel, a nevelő-oktató
munkát segítő munkatársaival, a

A tanórai kommunikációban megjelenik
magabiztos
szakmai
tudása,
de
rugalmasan alkalmazkodik a növendék,
illetve a pillanatnyi szituáció igényéhez.

A szakmai együttműködésből származó
tapasztalatait szükség szerint alkalmazza.
Az
iskolai
eseményekre
(tehetséggondozó programok, versenyek,
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gyermek, tanuló fejlődését támogató személyiséggé válásuk érdekében együttműködik szereplések) való felkészülés nagyrészt
kollégáival, külső szakemberekkel.
az órákon történik.
más szakemberekkel.
Az internet lehetőségeit kihasználva tájékozódik
szakmai rendezvényekről, lehetőséget / kapcsolatokat
keres növendékei versenyeztetésére, szereplésére.
Lehetőség
szerint
részt
vesz
intézményi
innovációban, pályázatokban, kutatásban, annak
eredményeit
kamatoztatja
saját
pedagógiai
gyakorlatában.

8.3.

A zeneórákon ez közvetetten jelenik meg,
kreatív,
innovatív
módszerek
igazolhatják ezt
a kompetenciát.
Tanítványaival lehetőség szerint szerepet
Részt vesz szakmai kooperációkban,
vállal
az
iskolai
programok
problémafelvetéseivel,
javaslataival Az internet lehetőségeit kihasználva részt vesz
megvalósításában.
szakmai fórumok véleménycseréjében.
kezdeményező szerepet is vállal.
Innovációk, jógyakorlatok, bemutató foglalkozások,
közösségi
tevékenységek
aktív
szervezője,
résztvevője.

munkáját

Törekszik, a szakmai megújulásra, önművelésre saját
szakterületén belül, valamint általános pedagógiai
témákban is igyekszik naprakész tudással
reflektivitás rendelkezni.

Tanórai gyakorlatában a növendék
inspirálására törekszik, ennek érdekében
fejleszti metodikai eszköztárát.

8.4.

Pedagógiai
jellemzi.

8.5.

Fontos számára szakmai tudásának A szakirodalomban, kurzusokon, konferenciákon Nem sablonokban gondolkozik, a
megismert
eredményeket, megismert új eredményeket, módszereket
folyamatos megújítása, a megszerzett workshop-okon
tudását a pedagógiai gyakorlatában módszereket alkalmazza pedagógiai gyakorlatában. adaptálja saját napi gyakorlatához (Pl.:
eredményesen alkalmazza.

A tanulói visszajelzések alapján képes
Dokumentumaiban megjelennek saját munkájával alakítani
tervezeteit,
az
aktuális
kapcsolatos reflexiói, nyomon követhető bennük a helyzetnek megfelelően cselekszik.
fejlődést célzó gondolkodás.
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Folyamatosan bővíti ismereteit a szakanyagok, kották hagyományos tanári szerep helyett a
megismerésével, kurzusokon, továbbképzéseken „segítő” funkciót alkalmazza).
vesz részt, figyelemmel kíséri a médiák
szakterületével
kapcsolatos
híreit,
az
előadóművészeti-, koncertéletet.
Folyamatosan tájékozódik az új tananyagokról.
Képes ezek adaptálására, kreatív felhasználására saját
pedagógiai gyakorlatában.
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