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A)

Alapfokú művészetoktatás

Egyéni zenei képzés: a dokumentáció előírásainak sajátos elemei
1.) Alapdokumentumok és javasolt szabadon választható dokumentumok

Alapdokumentumok

1

Mely
kompetenciák
Feltöltendő dokumentumok és
alátámasztására szolgálhat
terjedelmük2
leginkább?

Önálló óra/foglalkozásterv
Legalább két nem összefüggő óra/foglalkozásterv3 eltérő évfolyamokról, a tanórán
felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt4 (felhasznált kottakiadás[ok], kiegészítő,
szemléltető anyagok stb.), tervenkénti reflexióval a döntések indoklásáról, valamint a
megvalósításról (a zenei anyag kiválasztásának megindoklása).5 Valamennyi
óra/foglalkozásterv évfolyama térjen el a tematikus terv(ek) évfolyamától, és legalább az
egyik óra/foglalkozásterv kezdő évfolyamos növendékre vonatkozzék, amennyiben a
tematikus terv nem kezdő évfolyamhoz tartozik.

Növendékprofil: tervenként kb. 1 1–6
oldal.
Óra/foglalkozásterv:
kb. 2–4 oldal.6

egyenként

Reflexió: tervenként kb. 1 oldal.

1

Az egyéni zenei képzésben alkalmazásra javasolt, a más képzésekben alkalmazható dokumentumsémáktól és szempontrendszerektől eltérő dokumentumsémákat és szempontrendszereket
a táblázatot követően adjuk közre (a szakmai életút értékelésének javasolt elemei; óraterv dokumentumsémája; növendékprofil szempontrendszere; tematikus terv dokumentumsémája;
növendék-visszajelzések válaszlapja). A többi dokumentumtípus elkészítéséhez az általános Útmutatóban közölt segítő szempontok javasolhatók, az egyéni képzés sajátosságainak
tekintetbe vételével.

2

A megadott darabszámokból a minimum mennyiség feltöltése az értékelés alapját képezheti.

3

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírja legalább tíz tanóra, illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két
óraterv csatolását ide, míg minimum négy, maximum nyolc óratervet a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. A pedagógus feladata, hogy gondoskodjon a megfelelő
számú dokumentum feltöltéséről.

4

A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése nem szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. A tananyag(ok), segédanyagok esetében a tervezetekben pontosan meg kell jelölni
a forrást (szerző, cím, kiadó, a kiadás éve; ill. webcím).

5

A tematikus tervtől független óratervek rövid reflexiót is tartalmaznak (pl. változások óra közben a tervezetthez képest, zavaró vagy segítő körülmények stb.).

6

10 pontos betűméret és szimpla sorköz is elfogadható a könnyű áttekinthetőség érdekében.
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Növendékprofil – tematikus terv – összefüggő óratervek
Egy növendék profiljának ismertetése.

Növendékprofil: 1–2 oldal.

1–6

A bemutatott növendékre adaptált egy darab tematikus terv és kapcsolódó óratervek7 Tematikus terv, a kapcsolódó
(min, 4, max. 10 db) a tanórán felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt 8 (a óratervekkel: kb. 15 oldal (min.
felhasznált kottakiadás[ok], kiegészítő, szemléltető anyagok stb.).
12 oldal).9
Reflexió (külön szabad szöveges dokumentumban): a döntések indoklása.

Tananyagok és segédanyagok:
szükség szerint.

Amennyiben nem tud / nem kíván egy növendékhez feltölteni megfelelő mennyiségű
óratervet (úgy, hogy a portfólió kötelező dokumentumai között összesen – tehát a Reflexió: kb. 2 oldal.
tematikus tervektől független óratervekkel együtt – legalább 12 óraterv szerepeljen),
abban az esetben két növendékprofilt készíthet el két tematikus tervvel és két reflexióval,
valamint a hozzájuk tartozó 5-5 óratervvel együtt (összesen max. 10 db).
A megvalósítás dokumentumai
Mintavétel az előző pontban bemutatott tanulási-tanítási egység (tematikus terv és
óratervek) megvalósításának dokumentumaiból, pl. tematikus terv időszakában végzett
anyag és a tematikus terv időszakát lezáró vizsgakoncert anyaga (esetleg koncertplakát), a
növendék visszajelzése,10 a vizsgakoncert videofelvétele (ha elérhető).11

A
végzett
anyag
és
a 3, 1, 4, 5, 6, 7
vizsgakoncert
anyagának
felsorolása: kb. ½ oldal.
A

megvalósítás

további

7

Egymásra épülő óraterveket kell csatolni, 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 csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével
fogadható el az anyag, egyébként plágiumnak minősül. A tematikus tervhez tartozó óratervek nem tartalmaznak reflexiókat, hanem azokat külön szabad szöveges dokumentumban kell
feltölteni (ld. alább).

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).

9

10 pontos betűméret és szimpla sorköz is elfogadható a könnyű áttekinthetőség érdekében. A javasolt terjedelem tematikus tervenként értendő.

10

A növendék visszajelzése szabad formátumú lehet, amelyhez a javasolt rövid válaszlap mellékelését javasoljuk (ld. alább). A válaszlapot a növendék névtelenül tölti ki a tanár
távollétében az intézményigazgató felügyelete alatt. Mindkét dokumentumot az igazgató hitelesíti aláírásával és az iskola pecsétjével.
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Reflexió: a választott tananyagok (zenei anyagok), eszközök, módszerek, gyakorlatok, dokumentumai: max. 3 db.
sikerességének/adekvátságának elemzése, visszacsatolás a további tanítási folyamatra.12
Reflexió: kb. 3–4 oldal.
Az értékelés dokumentumai
Az előző pontban bemutatott tanulási-tanítási egységben (tematikus terv és óratervek) Az eljárás és a szempontok 6, 4, 3, 7
alkalmazott személyre szabott értékelési-visszacsatolási szempontrendszer bemutatása.
leírása: kb. 1 oldal.
Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. napló, ellenőrző, feljegyzés a szülői Az értékelés
fogadóórákról).
max. 3 db.

dokumentumai:

A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása
Gyakorlásra, önálló munkára való felkészítés (ismeretlen anyagnak a stílusban való Példa, minta: 2–3 db (egyenként 3, 1, 2, 4
jártasságot bizonyító, önálló feldolgozásának képessége), amatőr zenélésre, legalább
2–3
oldalas
házimuzsikálásra felkészítés: saját gyakorlat bemutatása példákon, mintákon át.
jellemzéssel).
Reflexió: összesen kb. 1–2 oldal
(az egyes minták jellemzéséhez
kapcsolódóan).
Hospitálási napló / bemutatóóra naplója (a pedagógus órát látogat vagy bemutatóórát tart)
Hospitálás naplója vagy – különösen Pedagógus II., ill. Mestertanár/Kutatótanár fokozatra Dokumentum: 1 db hospitálási 7, 1, 2, 3
jelentkezésekor – bemutatóóra naplója. (A pedagógus órát látogatott vagy bemutatóórát napló / bemutatóóra naplója.
tartott.)
Reflexió: kb. 1 oldal.
Reflexió: a hospitálás vagy a bemutatóóra tanulságai.

11

Hangfelvétel nem elegendő; elengedhetetlen követelmény a koncert releváns részeinek videofelvétele (a növendék és a szülő együttes hozzájárulásával). Amennyiben a felvétel mérete
miatt nem tölthető fel a portfólióba, javasolható külső internetes link megadása (pl. Youtube-linké).

12

A reflexió tartalmazza a kitűzött cél eléréséhez vezető folyamattal kapcsolatos legfontosabb észrevételeket – a folyamat akadályait, az órák során sikeres és sikertelennek bizonyult
elemeit –, a korrekció szükségességét (pl. az óra közbeni változtatásokat), módját és eredményét. A mester–tanítvány munkafolyamat során felmerült tanulói önreflexiókat és az ezekre
adott tanári reagálást is megjeleníthetjük. (Az óra spontaneitását, valamint a közös munka és a zenélés hatásait, élményét természetesen nagyon nehéz rögzíteni verbálisan – az élmény
erőteljes megjelenése ünnepi pillanat minden zeneórán. A művészi cél magas szintű, élménydús megjelenésére azonban a megadott formai keretek között is feltétlenül utaljunk a
reflexió során).

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

5

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alapfokú művészetoktatás

Esetleírás: fejlesztési probléma megoldásának dokumentálása
Esetleírás: fejlesztési problémák megoldásának leírása, dokumentálása.

Leírás és reflexió: kb. 2–4 oldal.

7, 4, 5

Például: a zenei neveléssel fejleszthető személyiségjegyek fejlesztése (pl.: önuralomra Dokumentumok: max. 2 db.
nevelés, empátia, érzelmek kezelésének fejlesztése, tolerancia, kommunikációs
készségek, kritikai gondolkodás 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; a zenei neveléshez szorosan kapcsolódó attitűdök,
tulajdonságok kialakítása-fejlesztése (pl. környezettudatosság, kulturális értékek
védelmére irányuló magatartás).

Példák szabadon választott dokumentumokra
Saját fejlesztésű tananyag bemutatása, értékelése.

Melyik
kompetenciák
Feltöltendő dokumentumok és
alátámasztására
terjedelmük
szolgálhat leginkább?
Dokumentum:
(bemutatás).

max.

2

db 1, 2, 3, 8

Reflexió (értékelés): kb. 1–2 oldal.
A stílusismeret tanításának saját jó gyakorlatainak leírása, pl. kottaközreadásösszehasonlítási 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. 2– 1, 2, 3, 8
3 oldal.

Projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése.

Terv: min. 1, max. 3 oldal.

Reflexió (a gyakorlat értékelése):
kb. 1 oldal.
2, 1, 3, 4, 5, 7, 8

Dokumentumok: max. 2 db.
Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

6

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alapfokú művészetoktatás

A pedagógus által tartott óra (vagy az óra egy részletének) videofelvétele. 13 14

Felvétel: max. 30 perc.

Reflexió: a felvett óra elemzése.

Reflexiók: kb. 1 oldal.

Az iskolai szakmai munkaközösség munkájához
munkaközösségben betöltött szerepről szóló reflexió).

kapcsolódó

önértékelés

A pedagógiai munka értékeléséhez és önértékeléséhez tartozó iskolai dokumentumok.

(a Bemutatás: max. 1 oldal.

3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 8

6, 4, 5, 3, 7, 8

Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal.
Dokumentumok: min. 1, max. 4 db. 6, 4, 5, 3, 7, 8

A zenei munkaképesség-gondozás saját jó gyakorlatainak bemutatása a növendékekkel Bemutatás: max. 4 oldal.
való foglalkozás során.
Reflexió: kb. 1 oldal.
Reflexió: hatásvizsgálat.

3, 4, 8, 5, 2

Az alap-, ill. középfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára, Tanmenet: max. 10 oldal.
valamint az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves egyéni főtárgyi
tanmenet, egy adott növendékhez kapcsolódva. A tanórák felosztása témakörönként, a
fejlesztendő készségek és képességek, ill. a kapcsolódó ismeretek megjelölésével.

4, 2, 3, 6, 8

Segítségre, támogatásra szoruló növendékek, családok érdekében tett lépései, esetleg Esetleírás: kb. 2 oldal.
együttműködés, kommunikáció a kollégákkal, más iskolákkal, külső szervezetekkel, Az együttműködés dokumentumai.
szülőkkel.
Reflexiók: kb. 1 oldal.
Reflexió: a tevékenység elemzése, értékelése.

7, 5, 8

Iskolai szintű szakmai rendezvény, pl. háziverseny, témanap, ünnepség stb. rövid leírása, A rendezvény leírása és a saját 7, 1, 3
dokumentálása, az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása.
szerep bemutatása: kb. 1–2 oldal.
Dokumentumok: max. 2 db.
Tanórán kívüli közös, ill. közösségi program, diákrendezvény (pl.: közös zenehallgatás, Max. 3 rendezvény összefoglaló 5, 1, 2, 3, 7
koncertlátogatás, kirándulás, iskolai ünnepség, sportnap, múzeumlátogatás, leírása: kb. 2-2 oldal.
diákcsereprogram, közös szemétszedés stb.) összefoglaló leírása, a szervezés és a
Dokumentálás: szükség szerint.
megvalósítás dokumentumai (pl.: képek, plakátok, tanulói beszámolók, videó stb.).
Reflexió: kb. 2 oldal.
Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának, a megvalósítás során a kollégákkal,
13 Abban az esetben, ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére.
14 Az alapdokumentumok között szereplő tematikus terv egy órájának felvételéből max. 30 perc.
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a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása, értékelése.
Szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, tankönyvírás, stb.: a tevékenység Kb. 3 oldal.
bemutatása.
Részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon.
Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését.

8,
1,
7,
kompetencia

bármely

Leírás és dokumentumok: kb. 3 7, 8, bármely kompetencia
oldal.
Reflexió: kb. 1 oldal.

Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása, pl.: új elemek, eljárások, módszerek Bemutatás (egyenként): kb. 2–4 1, 3, 4, 8
kidolgozása, kipróbálása, hatékony pedagógiai módszerek (max. 2 db).
oldal.
Elemzés és értékelés (egyenként):
kb. 2 oldal.
A szaktárgy tanításához készített, ill. a zeneközvetítéssel kapcsolatos annotált Kb. 2–4 oldal.
linkgyűjtemény (rövid értékeléssel, ajánlással), min. 10, max. 20 linkkel.

1, 3, 8

A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak és jónak tartott Kb. 2–4 oldal.
nyomtatott források (min. 5, max. 15) annotált felsorolása (rövid értékeléssel, ajánlással).

1, 8

Növendékektől vagy szüleiktől kapott levelek, e-mailek, meghívók (pl.: volt tanítványok Max. 3 dokumentum.
jelentős hangversenyeire stb.), valamint más visszajelzések.

4, 1, 3, 7

Továbbképzések igazolása.

7, 8

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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2.) A dokumentumok kapcsolati rendszere az egyéni képzésben
(zeneoktatás)
Alapdokumentumok, kapcsolati rendszerük, egyben segítség a feltöltéshez:
(Összesen egy növendékprofil, illetve egy tematikus terv töltendő fel, valamint legalább 10 darab
óraterv. A növendékprofilhoz tartozik a tematikus terv, és a tematikus tervhez legalább 4, legfeljebb 10
összefüggő óraterv töltendő fel. Ezenkívül legalább két nem összefüggő óratervet kell feltölteni a
tematikus tervétől eltérő évfolyamokra, amelyek közül az egyik kezdő évfolyam [kivéve abban az
esetben, ha a tematikus terv kezdő évfolyamra szólt].)
Növendékprofil
A megvalósítás
dokumentumai

Óra/foglalkozásterv:
kezdő évfolyam

Tematikus terv
Az értékelés
dokumentumai
Óraterv
Óraterv

Óraterv: a
tematikus
tervétől eltérő,
nem kezdő
évfolyam)

Óraterv
Önálló óra/foglalkozástervek

Óraterv

Hospitálási napló /
bemutatóóra naplója

Óraterv
Óraterv

Esetleírás: fejlesztési
probléma
megoldásának
dokumentálása

Óraterv
Óraterv

Óraterv

A tanulói önállóság
fejlesztésének
leírása

Óraterv

Szabadon választható dokumentumok típusai és lehetséges kapcsolataik (példa):
Szakmai rendezvény terve /
Közösségi program terve
Annotált irodalomjegyzék /
Annotált linkgyűjtemény /
A publikációk listája

Egyéb dokumentumok
(projektterv,
segítésről, ill.
együttműködésről
szóló dokumentumok
stb.)

Saját fejlesztésű
tananyag / tanterv
/ pedagógiai
program / jó
gyakorlatok /
innovációk

Óraterv

Óra videofelvétele
9
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3.) Dokumentumsémák és szempontrendszerek az egyéni zenei
képzésben
1. A szakmai életút értékelésének 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 (csak középfokon).
9. Reflexiók a minősítés kezdetekor tanított saját tanszakról (a tanár növendéki körének
összetétele: évfolyamok, életkorok, képesség- és tehetségszintek stb.).
2. Óraterv – egyéni hangszeres képzés15
A pedagógus neve:
Művészeti ág:
Tantárgy:
Évfolyam:
A tanítási környezet leírása:16
Tematikai egység:
Az óra témája:
Az óra cél és feladatrendszere:
Kulcsfogalmak:
Tananyagok és - eszközök:
Felhasznált kották és más források:
A növendék rövid jellemzése (erősségei, a benne rejlő
lehetőségek kiemelésével):

15

Amennyiben az óraterv a tematikus tervhez kapcsolódik, a pedagógus nevét, a művészeti ágat, a tantárgyat, az
évfolyamot, a tanítási környezet leírását, valamint a növendék rövid jellemzését tartalmazó sorokat törölni kell a
táblázatból (azok a tematikus tervben szerepelnek).

16

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.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Időkeret

17

Az óra menete

Alapfokú művészetoktatás

Módszerek, tervezett gyakorlatok, ill.
lehetséges pedagógiai fogások és
instrukciók18

Tananyag, ill.
taneszközök

Megjegyzések

Házi feladat:
Reflexiók:19

17

A táblázat tetszőleges mennyiségű, de max. 15 vonallal elválasztott sorra osztható fel az óra részeinek megjelenítése céljából.

18

A módszer, ill. a pedagógiai fogás fogalmainak értelmezéséhez a zenei képzésben ld. Dobszay László: Útmutató „A hangok világa” I. szolfézstankönyv tanításához (Budapest:
Zeneműkiadó, 1966).

19

A reflexiók tartalmazzák az óra folyamatában a tervezetthez képest megtörtént változások, valamint a zavaró vagy segítő körülmények leírását stb.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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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 és céljai ezekkel kapcsolatban;
4. a növendék zenei képességei, készségei a tanulási folyamat kezdetén:



a zenei folyamatok átérzésére való képesség,
intonációs, ill. tonális érzékenyég, formaérzékenység, ritmusérzékenység, hangszínérzékenység
stb.,



zenei memória,



tanulási képességek (pl.: milyen sebességgel tanul a növendék),



fizikai adottságok (koordináció, testmozgás);

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.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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4. Tematikus terv – egyéni hangszeres képzés
A pedagógus neve és végzettsége:
Az oktatási intézmény neve:
Művészeti ág:
Tantárgy:
A tanítási környezet leírása:20
A tanulási-tanítási egység témája:
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési
folyamatban, előzményei:
Tantárgyi kapcsolatok:
Évfolyam:
Felhasznált tananyag
taneszközök, IKT:

(zenei

anyagok),

kották,

Dátum:21

20

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.

21

Dátumként az első óra időpontjának megjelölését javasoljuk.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Óra22

Tudásanyag, ill.
fejlesztési területek
(készségek,
Tematikus feladatok
képességek,
attitűdök)

Alapfokú művészetoktatás

Módszerek, tervezett
gyakorlatok, ill. lehetséges
pedagógiai fogások és
instrukciók

Tananyag, ill.
taneszközök

Otthoni tematikus
feladat (gyakorlási
módszerek)

Megjegyzések

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

22

Min. 4, max. 8 tanóra.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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5. A növendék visszajelzésének javasolt válaszlapja
Évfolyam:
Hangszer:
Tanár:
Válaszadás:
HAMIS

1

IGAZ

2

3

4

5

1. Szívesen jövök a zenei órákra.
2. A zenetanulás számomra megterhelő.
3. Unatkozom gyakorlás közben.
4. Máshol is tudom alkalmazni az itt tanultakat.
5. Részt veszek a zeneiskola tanórán kívüli rendezvényein.
6. Szerepelek koncerteken.
7. Hallgatok otthon komolyzenét.
8. Hallgatom saját hangszerem előadóit.
9. Olyan hangversenyt is meghallgatok, ahol én nem játszom.
10. Felnőtt koromban is szeretnék játszani hangszeremen.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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B)

Alapfokú művészetoktatás

Csoportos zenei képzés: a dokumentáció előírásainak sajátos elemei

1.) Alapdokumentumok és javasolt szabadon választható dokumentumok

Alapdokumentumok

23

Mely
kompetenciák
Feltöltendő dokumentumok és
alátámasztására szolgálhat
terjedelmük24
leginkább?

Önálló óra/foglalkozástervek
Legalább két nem összefüggő óra/foglalkozásterv25 eltérő évfolyamokról, a tanórán
felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt26 (felhasznált tananyag, kottakiadás[ok],
hangfelvételek, IKT-alkalmazás, kiegészítő, szemléltető anyagok stb.), tervenkénti
reflexióval a döntések indoklásáról, valamint a megvalósításról (a zenei anyag
kiválasztásának megindoklása).27 Valamennyi óra/foglalkozásterv évfolyama térjen el a
tematikus terv(ek) évfolyamától, és legalább az egyik óra/foglalkozásterv kezdő
évfolyamos tanulócsoportra vonatkozzék, amennyiben a tematikus terv nem kezdő
évfolyamhoz tartozik.

Csoportprofil: tervenként kb. 1 1–6
oldal.
Óra/foglalkozásterv:
kb. 2–4 oldal.28

egyenként

Reflexió: tervenként kb. 1 oldal.

23

A csoportos zenei képzésben alkalmazásra javasolt, a más képzésekben alkalmazható dokumentumsémáktól és szempontrendszerektől eltérő dokumentumsémákat és
szempontrendszereket a táblázatot követően adjuk közre (a szakmai életút értékelésének javasolt elemei; óraterv dokumentumsémája; tematikus terv dokumentumsémája; tanulói
visszajelzések válaszlapja). A többi dokumentumtípus elkészítéséhez az általános Útmutatóban közölt segítő szempontok javasolhatók.

24

A megadott darabszámokból a minimum mennyiség feltöltése az értékelés alapját képezheti.

25

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírja legalább tíz tanóra, illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két
óraterv csatolását ide, míg minimum négy, maximum nyolc óratervet a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. A pedagógus feladata, hogy gondoskodjon a megfelelő
számú dokumentum feltöltéséről.

26

A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése nem szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. A tananyag(ok), segédanyagok esetében a tervezetekben pontosan meg kell jelölni
a forrást (szerző, cím, kiadó, a kiadás éve; ill. webcím).

27

A tematikus tervtől független óratervek rövid reflexiót is tartalmaznak (pl. változások óra közben a tervezetthez képest, zavaró vagy segítő körülmények stb.).

28

10 pontos betűméret és szimpla sorköz is elfogadható a könnyű áttekinthetőség érdekében.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Csoportprofil – tematikus terv – összefüggő óratervek
Egy tanulócsoport profiljának ismertetése.

Csoportprofil: kb. 2 oldal.

1–6

A bemutatott tanulócsoportra adaptált egy darab tematikus terv és kapcsolódó óratervek29 Tematikus terv, a kapcsolódó
(min, 4, max. 10 db) a tanórán felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt 30 (a óratervekkel: kb. 15 oldal (min.
felhasznált kottakiadás[ok], tankönyvek, feladatlapok, kiegészítő, szemléltető anyagok, 12 oldal).31
táblaterv, digitális bemutató stb.).
Reflexió (külön szabad szöveges dokumentumban): a döntések indoklása.

Tananyagok és segédanyagok:
szükség szerint.

Amennyiben nem tud / nem kíván egy csoporthoz feltölteni megfelelő mennyiségű Reflexió: kb. 2 oldal.
óratervet (úgy, hogy a portfólió kötelező dokumentumai között összesen – tehát a
tematikus tervektől független óratervekkel együtt – legalább 12 óraterv szerepeljen),
abban az esetben két csoportprofilt készíthet el két tematikus tervvel és két reflexióval,
valamint a hozzájuk tartozó 5-5 óratervvel együtt (összesen max. 10 db).

29

Egymásra épülő óraterveket kell csatolni, 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 csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével
fogadható el az anyag, egyébként plágiumnak minősül. A tematikus tervhez tartozó óratervek nem tartalmaznak reflexiókat, hanem azokat külön szabad szöveges dokumentumban kell
feltölteni (ld. alább).

30

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).

31

10 pontos betűméret és szimpla sorköz is elfogadható a könnyű áttekinthetőség érdekében. A javasolt terjedelem tematikus tervenként értendő.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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A megvalósítás dokumentumai
Mintavétel az előző pontban bemutatott tanulási-tanítási egység (tematikus terv és
óratervek) megvalósításának dokumentumaiból (pl. fényképek, tanulói munkák,
füzetlapok, projektmunka dokumentumai vagy egy óra videofelvétele [ha elérhető]), vagy
az órákon részt vett valamennyi tanuló visszajelzése.32

A megvalósítás dokumentumai: 3, 1, 4, 5, 6, 7
max. 5 db.
Diákvisszajelzések
elérhetők).33

(ha

Reflexió: a választott tananyagok (zenei anyagok), eszközök, munkaformák, módszerek, Reflexió: kb. 3 oldal.
gyakorlatok sikerességének/adekvátságának elemzése, a tanulói visszajelzések elemzése,
a tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása, elemzése (egyéni
feladatok, differenciált házi feladat, órai munkaszervezésben megnyilvánuló
differenciálás).
Az értékelés dokumentumai
Az előző pontban bemutatott tanulási-tanítási egységben (tematikus terv és óratervek) Az eljárás és a szempontok 6, 4, 3, 7
alkalmazott értékelési-visszacsatolási szempontrendszer bemutatása.
leírása: kb. 1 oldal.
Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. témazáró, esszék, ill. más tanulói munkák).
Reflexió: az eredmények elemzése, visszacsatolás a további tanítási folyamatra.

Az értékelés
max. 3 db.

dokumentumai:

Reflexió: kb. 1–2 oldal.
IKT és speciális taneszközök alkalmazása
A tananyaghoz kapcsolódó speciális taneszközök alkalmazása, különös tekintettel az
elérhető IKT-eszközökre: 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- és hangfelvételforrások, színvonalas zenei és művészeti honlapok, új, nívós online tudásbázisok és
oktatóprogramok – pl. hallásfejlesztő programok –, online is elérhető történelmi

Saját
gyakorlat
bemutatása 3, 1, 2, 7, 8
példákon, mintákon át: 2–3 db
(egyenként
1–2
oldalas
bemutatás).
Reflexió (értékelés): kb. 1–2
oldal.

32

A tanulói visszajelzés lehet szabad formátumú – az óra összes tanulójától szükséges beszerezni, és a visszajelzéseket az iskolaigazgató aláírásával és az iskola pecsétjével hitelesíteni –,
ugyanakkor használható a javasolt rövid válaszlap is (ld. alább), amennyiben azt a tanuló névtelenül tölti ki az utolsó óra végén az intézményigazgató felügyelete alatt, és valamennyi
válaszlapot az igazgató aláírásával és az iskola pecsétjével hitelesíti. E dokumentumokat egy fájlba egybe szkennelve kérjük feltölteni.

33

E dokumentumokat egy fájlba egybe szkennelve kérjük feltölteni.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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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 / bemutatóóra naplója (a pedagógus órát látogat vagy bemutatóórát tart)
Hospitálás naplója vagy – különösen Pedagógus II., ill. Mestertanár/Kutatótanár fokozatra Dokumentum: 1 db hospitálási 7, 1, 2, 3
jelentkezésekor – bemutatóóra naplója. (A pedagógus órát látogatott vagy bemutatóórát napló / bemutatóóra naplója.
tartott.)
Reflexió: kb. 1 oldal.
Reflexió: a hospitálás vagy a bemutatóóra tanulságai.
Esetleírás: fejlesztési probléma megoldásának dokumentálása
Esetleírás: fejlesztési problémák megoldásának leírása, dokumentálása.

Leírás és reflexió: kb. 2–4 oldal.

7, 4, 5

Például: a zenei neveléssel fejleszthető személyiségjegyek fejlesztése (pl. önuralomra Dokumentumok: max. 2 db.
nevelés, empátia, 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; a zenei neveléshez szorosan kapcsolódó attitűdök, tulajdonságok kialakításafejlesztése (pl. környezettudatosság, kulturális értékek védelmére irányuló magatartás).

Példák szabadon választott dokumentumokra
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.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

Melyik
kompetenciák
Feltöltendő dokumentumok és
alátámasztására
terjedelmük
szolgálhat leginkább?
Példa, minta: 2–3 db (egyenként 3, 1, 2, 4
legalább 2–3 oldalas jellemzéssel).
Reflexió: összesen kb. 1–2 oldal (a
minták
jellemzéséhez
kapcsolódóan).
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Saját fejlesztésű tananyag bemutatása, értékelése.

Dokumentum:
(bemutatás).

max.

2

db 1, 2, 3, 8

Reflexió (értékelés): kb. 1–2 oldal.
A stílusismeret tanításának saját jó gyakorlatainak leírása, pl. kottaközreadásösszehasonlítási 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. 2– 1, 2, 3, 8
3 oldal.

Projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése.

Terv min. 1, max. 3 oldal.

Reflexió (a gyakorlat értékelése):
kb. 1 oldal.
2, 1, 3, 4, 5, 7, 8

Dokumentumok: max. 2 db.
Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal.
A pedagógus által tartott óra (vagy az óra egy részletének) videofelvétele.

34 35

Reflexió: a felvett óra elemzése.
Az iskolai szakmai munkaközösség munkájához
munkaközösségben betöltött szerepről szóló reflexió).

Felvétel: max. 30 perc.

3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 8

Reflexiók: kb. 1 oldal.
kapcsolódó

önértékelés

A pedagógiai munka értékeléséhez és önértékeléséhez tartozó iskolai dokumentumok.

(a Bemutatás: max. 1 oldal.

6, 4, 5, 3, 7, 8

Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal.
Dokumentumok: min. 1, max. 4 db. 6, 4, 5, 3, 7, 8

A zenei munkaképesség-gondozás saját jó gyakorlatainak bemutatása a növendékekkel Bemutatás: max. 4 oldal.
való foglalkozás során.
Reflexió: kb. 1 oldal.
Reflexió: hatásvizsgálat.

3, 4, 8, 5, 2

Tanulási tréning: terve, megvalósításnak dokumentumai, értékelése.

3, 4, 1, 2, 8

Terv: kb. 3 oldal.
A megvalósítás dokumentumai.
Reflexió: kb. 1 oldal.

34 Abban az esetben, ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére.
35 Az alapdokumentumok között szereplő tematikus terv egy órájának felvételéből max. 30 perc.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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A kreativitást, a motivációt és az igényes zenéhez való személyes kötődést mérő Ismertetés és elemzés: kb. 2–8 6, 1, 2, 3, 8
eszközök (tesztek, feladatok, gyakorlatok), valamint a tudásalkalmazás tesztelésének oldal.
dokumentálása, az eredmények ismertetése, elemzése és visszacsatolás a tanítási
folyamatra.
A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. félév vagy év végén. Az értékekés Az eljárás és a szempontok leírása: 6, 4, 3, 7
szempontjai, az eljárás leírása.
kb. 1–2 oldal.
Max. 3 anonim tanulói értékelés
csatolása.
A tanulói ön- és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. Az eljárás Bemutatás: max. 1 oldal.
értékelése.
Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal.
Szociometria készítése, eredmények elemzése.
Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása, cselekvési terv.

6, 4, 5, 3, 7, 8

Dokumentum: kb. 2–3 oldal 5, 4, 8
(kérdőív, az adatok ismertetése).
Az adatok elemzése: kb. 1 oldal.
Reflexió kb. 1 oldal.

Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer jellemzése.

Dokumentum: max. 2 oldal.

Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása, elemzése, tanulságok.

Reflexió: kb. 1 oldal.

5, 7, 8

Iskolai szintű szakmai rendezvény, pl. háziverseny, témanap, ünnepség stb. rövid leírása, A rendezvény leírása és a saját 7, 1, 3
dokumentálása, az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása.
szerep bemutatása: kb. 1–2 oldal.
Dokumentumok: max. 2 db.
Tanórán kívüli közös, ill. közösségi program, diákrendezvény (pl. közös zenehallgatás, Max. 3 rendezvény összefoglaló 5, 1, 2, 3, 7
koncertlátogatás, kirándulás, iskolai ünnepség, sportnap, múzeumlátogatás, leírása: kb. 2-2 oldal.
diákcsereprogram, közös szemétszedés stb.) összefoglaló leírása, a szervezés és a Dokumentálás: szükség szerint.
megvalósítás dokumentumai (pl. képek, plakátok, tanulói beszámolók, videó stb.).
Reflexió: kb. 2 oldal.
Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának, a megvalósítás során a kollégákkal,
a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása, értékelése.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, tankönyvírás, stb.: a tevékenység Kb. 3 oldal.
bemutatása.
Részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon.
Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését.

8,
1,
7,
kompetencia

bármely

Leírás és dokumentumok: kb. 3 7, 8, bármely kompetencia
oldal.
Reflexió: kb. 1 oldal.

Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása, pl.: új elemek, eljárások, módszerek Bemutatás (egyenként): kb. 2–4 1, 3, 4, 8
kidolgozása, kipróbálása, hatékony pedagógiai módszerek (max. 2 db).
oldal.
Elemzés és értékelés (egyenként):
kb. 2 oldal.
A szaktárgy tanításához készített, ill. a zeneközvetítéssel kapcsolatos annotált Kb. 2–4 oldal.
linkgyűjtemény (rövid értékeléssel, ajánlással), min. 10, max. 20 linkkel.

1, 3, 8

A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak és jónak tartott Kb. 2–4 oldal.
nyomtatott források (min. 5, max. 15) annotált felsorolása (rövid értékeléssel, ajánlással).

1, 8

A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikkek, könyvek rövid ismertetetése és Könyvenként/cikkenként kb. 1–2 1, 8
reflexiók (miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket).
oldal (max. 5 db).
Tanítványoktól vagy szüleiktől kapott levelek, e-mailek, meghívók (pl. volt tanítványok Max. 3 dokumentum.
jelentős hangversenyeire stb.), valamint más visszajelzések.

4, 1, 3, 7

Továbbképzések igazolása.

7, 8

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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2.) A dokumentumok kapcsolati rendszere a csoportos képzésben
(zeneoktatás)
Alapdokumentumok, kapcsolati rendszerük, egyben segítség a feltöltéshez:
(Összesen egy csoportprofil, illetve egy tematikus terv töltendő fel, valamint legalább 10 darab
óraterv. A csoportprofilhoz tartozik a tematikus terv, és a tematikus tervhez legalább 4, legfeljebb 10
összefüggő óraterv töltendő fel. Ezenkívül legalább két nem összefüggő óratervet kell feltölteni a
tematikus tervétől eltérő évfolyamokra, amelyek közül az egyik kezdő évfolyam [kivéve abban az
esetben, ha a tematikus terv kezdő évfolyamra szólt].)
Csoportprofil
A megvalósítás
dokumentumai

Óra/foglalkozásterv:
kezdő évfolyam

Tematikus terv
Az értékelés
dokumentumai

Óraterv: a
tematikus
tervétől eltérő,
nem kezdő
évfolyam)

Óraterv
Óraterv
Óraterv

Önálló óra/foglalkozástervek

Óraterv
Óraterv

Hospitálási napló /
bemutatóóra naplója

Óraterv
Esetleírás: fejlesztési
probléma
megoldásának
dokumentálása

Óraterv
Óraterv

IKT és speciális
taneszközök
alkalmazása

Óraterv
Óraterv

Szabadon választható dokumentumok típusai és lehetséges kapcsolataik (példa):
Szakmai rendezvény terve /
Közösségi program terve
Annotált irodalomjegyzék /
Annotált linkgyűjtemény /
A publikációk listája

Egyéb dokumentumok
(projektterv,
segítésről, ill.
együttműködésről
szóló dokumentumok
stb.)

Saját fejlesztésű
tananyag / tanterv
/ pedagógiai
program / jó
gyakorlatok /
innovációk

Óraterv

Óra videofelvétele
23
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3.) Dokumentumsémák és szempontrendszerek a csoportos zenei
képzésben
1. A szakmai életút értékelésének 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 (csak középfokon).

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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2. Óraterv – csoportos zenei képzés36
A pedagógus neve:
Művészeti ág:
Tantárgy:
Évfolyam/osztály:
A tanítási környezet leírása:37
Tematikai egység:
Az óra témája:
Az óra cél és feladatrendszere:
Kulcsfogalmak:
Tananyagok és - eszközök:
Felhasznált kották és más források:
A tanulócsoport rövid jellemzése:

36

Amennyiben az óraterv a tematikus tervhez kapcsolódik, a pedagógus nevét, a művészeti ágat, a tantárgyat, az
évfolyamot, valamint a tanítási környezet leírását tartalmazó sorokat törölni kell a táblázatból (azok a tematikus tervben
szerepelnek).

37

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.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Időkeret

38

Az óra menete

Alapfokú művészetoktatás

Módszerek, tervezett gyakorlatok, ill.
lehetséges pedagógiai fogások és
instrukciók39

Tananyag, ill.
taneszközök

Megjegyzések

Házi feladat:
Reflexiók:40

38

A táblázat tetszőleges mennyiségű, de max. 15 vonallal elválasztott sorra osztható fel az óra részeinek megjelenítése céljából.

39

A módszer, ill. a pedagógiai fogás fogalmainak értelmezéséhez a zenei képzésben ld. Dobszay László: Útmutató „A hangok világa” I. szolfézstankönyv tanításához (Budapest:
Zeneműkiadó, 1966).

40

A reflexiók tartalmazzák az óra folyamatában a tervezetthez képest megtörtént változások, valamint a zavaró vagy segítő körülmények leírását stb.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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3. Tematikus terv – csoportos zenei képzés
A pedagógus neve és végzettsége:
Az oktatási intézmény neve:
Művészeti ág:
Tantárgy:
A tanítási környezet leírása:41
A tanulási-tanítási egység témája:
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési
folyamatban, előzményei:
Tantárgyi kapcsolatok:
Évfolyam:
Felhasznált tananyag
taneszközök, IKT:

(zenei

anyagok),

kották,

Dátum:42

41

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.

42

Dátumként az első óra időpontjának megjelölését javasoljuk.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Óra43

Tudásanyag, ill.
fejlesztési területek
(készségek,
Tematikus feladatok
képességek,
attitűdök)

Alapfokú művészetoktatás

Módszerek, tervezett
gyakorlatok, ill. lehetséges
pedagógiai fogások és
instrukciók

Tananyag, ill.
taneszközök

Otthoni tematikus
feladat (gyakorlási
módszerek)

Megjegyzések

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

43

Min. 4, max. 8 tanóra.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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4. A tanulói visszajelzések javasolt válaszlapja
Évfolyam:
Hangszer:
Tanár:
Tantárgy:
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 zeneművek átélésében és megértésében ez a tantárgy.
4. A hangszeres darabok tanulásában is tudom alkalmazni az itt tanultakat.
5. Az óra lelkesít, hogy jobban megismerjem és elemezzem az általam tanult zenedarabokat, és
fölfedezzek más műveket.
6. [szolfézs, zeneelmélet:] Jobban hallom önmagam játékát ennek az órának köszönhetően. /
[zenetörténet:] Lelkesebben gyakorolom a főtárgyi darabjaimat ennek az órának köszönhetően.
7. Hallgatok otthon komolyzenét.
8. Nemcsak saját hangszerem előadóit hallgatom.
9. Olyan hangversenyt is meghallgatok, ahol én nem játszom.
10. Ha nem volnának ezek az órák, hiányoznának.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Tematikus terv – egyéni hangszeres képzés (minta)

A pedagógus neve és végzettsége:

X. Y. zongoraművész, - tanár

Az oktatási intézmény neve:

X. Y. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Művészeti ág:

Zeneművészet

Tantárgy:

Zongora főtárgy

A tanítási környezet leírása:44

Világos, ablakkal is rendelkező hangszeres oktató szaktanterem, megfelelő
módon szellőztetve, lehetőleg hangszigeteléssel ellátva és nem túlzottan
visszhangos. 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,

44

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.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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– a ritmusok élő, természetes (lélegző), beszédszerű megjelenítésére.
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei:

Előzménye: az előző tanévekben megtanult egyszerűbb szerkezetű darabok,
helye az éves tervben: háromhetes tematika (heti két 45 perces órával), az
éves tantárgyi követelményekhez és a tanuló egyéni képességeihez igazodva.

Tantárgyi kapcsolatok:

szolfézs, zeneelmélet, kamarazene

Évfolyam:

5.

Felhasznált tananyag (zenei anyagok), kották, taneszközök, IKT:

Három különböző stílusú, formailag jól áttekinthető darab:
(1) C. Ph. E. Bach: Polonaise (BWV Anh. 125) a Notenbüchlein für Anna
Magdalena Bachból.
(2) Schumann: Kindersonate, op. 118/c, III. tétel: Zigeunertanz.
(3) Bartók: Gyermekeknek III/18.: Gúnydal – Výsmech.
Javasolt kották:
(1) Notenbüchlein für 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: 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.
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Budapest: Hungaroton, 2007, HCD 32525.
Lehetőség szerint: hangfelvételek készítéséhez okostelefon (vagy más
hangfelvevő, pl. diktafon, laptop), ill. internetkapcsolat.
Dátum:45

Óra

1.

Tudásanyag,
fejlesztési
területek
(készségek,
képességek,
attitűdök)

ill.
Tematikus feladatok

Módszerek, tervezett gyakorlatok, ill.
Tananyag,
lehetséges pedagógiai fogások és
taneszközök
instrukciók46

Az
anticipálás 1.
Egyetlen
(előre elképzelés) elképzelése.
képessége

hang 1. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás
nyomán.
Gyakorlat:
egy
hang
megszólaltatása
annak
pontos
elképzelése (anticipálása) nyomán.
2. Előretekintés egy Pedagógiai fogások:47 a hang, mint
hangnyi terjedelemre.
ruganyos labda elképzelése stb.
Lehetséges instrukciók:48 a hang
hosszának, hangszínének, erejének,
3. Előretekintés egy lefutásának, karakterének stb. gondos
motívumnyi
/
egy elképzelése előre, majd az elképzelés
ütemnyi terjedelemre.
megvalósítása.

ill.

Otthoni
tematikus
feladat
(gyakorlási Megjegyzések
módszerek)

Tananyag: a Bartók- (a)
A
tanórán
népdalfeldolgozás.
alkalmazott módszerek
gyakorlása valamennyi
feladott
darab
1. Pl. a Bartók- részletein.
népdalfeldolgozás 1.
ütemében a hosszú h (b) Játék az ezekhez
elképzelt
hang
elképzelése hasonló
hangokkal.
A
(szopránkíséret!).
növendék le is írhatja,
hogy pontosan milyen
jutottak
2. Ugyanitt az első képzetek
eszébe. Adott-e nekik

(NB.
A
gyakorlatok
a
darabokkal való
foglalkozás
során
alkalmazandók,
nem
pusztán
önmagukban!)
A
Bartóknépdalfeldolgoz
ásból a Z. 5439
kotta
is

45

Dátumként az első óra időpontjának megjelölését javasoljuk.

46

A módszer, ill. a pedagógiai fogás fogalmainak értelmezéséhez a zenei képzésben ld. Dobszay László: Útmutató „A hangok világa” I. szolfézstankönyv tanításához (Budapest:
Zeneműkiadó, 1966).

47

A növendék képzeletének fejlesztését elősegítő kifejezések, hasonlatok, metaforák.

48

A pedagógiai fogások felhasználásával.
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4. A metrikai, valamint a 2. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás
dallami
súly nyomán.
Gyakorlat:
a
hang
megjelenítése.
megszólalásának pillanatában már a
következő hangot kell elképzelniátérezni, metrumon és 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.
4. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás
nyomán. Gyakorlat: egyes súlyos
hangok
(ütempár-kezdő
ütéseken
elhelyezkedő, motívumkezdő hangok,
vagy a dallamvonal kiugró, ill.
tonálisan fontos hangjainak) érzékeny
megjelenítése. Pedagógiai fogások: a
hang mint ruganyos labda elképzelése
stb. Lehetséges instrukciók: a hang
mint
labda
„eldobása”
rövid
képzeletbeli távolságra, képzeletben
fészket készíteni a hangnak, és
óvatosan belehelyezni stb.
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ütem hangjai (az e nevet?
megszólalásakor
azonnal a fiszt, a fisz
megszólalásakor
azonnal
a
giszt
elképzelni
az
1.
pontban leírt módon
stb.).

használható (az
1945-ös
átdolgozott
változat korábbi
EMB-kiadása).

3. Ugyanitt a kezdő e
megszólalásakor a h
hang
időbeli
pozícióját elképzelni
(megérezni,
hogy
mikor
fog
megszólalni).
4. Ugyanitt a népdal
dallamát kezdő, a
szerző által tenutóval
súlyozott h hang
kezdősúlyának
megjelenítése;
a
dallam
első
cisz
nyolcadhangjának
finom elképzelése és
meghallgatása
a
dallam
folyamatán
belül (pl. a hang
nagyon rövid távra
való
„eldobása”
képzeletben) stb.
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2.

Az
anticipálás
(előre elképzelés)
képessége
–
folytatás

1. Az előző órán
megerősített-tudatosított
részképességek
megerősítő gyakorlása.
2. Előretekintés egy
frázisnyi terjedelemre (a
következő
frázis
elejéig).
3. Előretekintés egy
frázisnyi
terjedelemre
(az adott frázis végéig).

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.

A tanórán alkalmazott,
a gyakorlás során
felmerült nehézségek
tapasztalatait
is
felhasználó
módszerekkel a zenei
2–3.
A
Bartók- anyag gyakorlása. Az
népdalfeldolgozás
órán
közösen
2. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás kétütemnyi sorai.
kiválasztott részletek
nyomán. Gyakorlat: a fráziskezdő hang
(frázisok)
többféle
megszólalásának
pillanatában
a
megvalósítása.
következő frázis kezdőhangját – annak
időbeli helyét – kell elképzelniátérezni, és ezt az új kezdőhangot a
frázis 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. A Carl Philipp
Emanuel Bach-darab
és a Schumann-tétel
részletei.

A 3. gyakorlatra
a
Bartóknépdalfeldolgoz
ás ideális: a
szerző notációja
egyértelműen
sugallja ezt a
fajta
gondolkodást.

3. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás
nyomán. Gyakorlat: a fráziskezdő hang
megszólalásának pillanatában a frázis
záróhangját kell elképzelni, és addig
végigvinni a figyelmet. Pedagógiai
fogások: mint előbb.
3.

Formaáttekintő
képesség

1. Az előző órákon 1. Egyéni gyakorlás (tanári instrukciót 1. Mindhárom darab A
Bach
megerősített-tudatosított követve)
a
gyakorlatok
fenti részleteiből
Notenbüchleinjából
részképességek
sorrendjében, majd változó sorrendben. válogatva.
már
eddig
tanult
A növendék fogalmazza meg, hogy mit
darabokkal is „játssza
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A 3. tematikus
feladat
nem
könnyű
a
Schumann-tétel
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megerősítő gyakorlása.

miért csinál, és hogyan alkalmazhatja
végig”
ezeket
más darabokon is.
2. Mindhárom darab gyakorlatokat.
részleteiből válogatva
2.
A
tematikus
korrespondenciák
2. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás (először a Bartók-,
érzékelése.
nyomán. Gyakorlat: a frázisvégek majd a Schumann- és
egymásra feleléseinek megkeresése és a C. Ph. E. Bachátélése.
Pedagógiai
fogások darab részleteiből).
3. Nagyobb időbeli alkalmazása
a
korrespondencia
területek (pl. az egyes jelenségének érzékeltetésére: pl. rímelő
3. Először a Bartókperiódusok)
verssorok segítségével, vagy a zenemű népdalfeldogozás,
időarányainak
részleteinek, mint párbeszédnek az majd a Bach-polonéz
érzékelése.
elképzelése stb.
időarányainak

a esetében, de már
a tehetséges 1112
éves
növendék
is
megbirkózhat
vele.

áttekintése.
4. A teljes zenei tétel 3. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás
időarányainak
nyomán. Gyakorlat: a zenei tétel
érzékelése.
nagyobb részleteinek többszörösen
gyorsított
eléneklése
vagy
„elszínészkedése”, amely megőrzi a
tétel időarányait. Pedagógiai fogások
alkalmazása 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.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Ellenőrző kérdések arra vonatkozóan,
hogy érezhetően
hány egyenlő
hosszúságú négyütemes részből áll a
darab (a kottakép ütemeinek számolása
nélkül).
4.

Lüktetésés
tempótartás:
a
természetes,
kényelmes
és
stabil lüktetés és
az élő, könnyed
tempótartás
képességének
hatékony
fejlesztése

1. A frázisokon belüli 1. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás
korrespondenciák
nyomán. Gyakorlat: a frázisokon belüli
érzékelése.
korrespondenciák (egymásra felelések)
megkeresése és átélése. Instrukció: a
frázis egy metrikailag súlytalan ütésén
2. A „megtámaszkodás” megállítom
a
növendéket,
és
technikája.
megkérem, hogy gondoljon vissza az
előző (ill. a rá rímelő) frázisban ennek
megfelelő hangra (ütésre).
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!

5.

Lüktetéstempótartás

1. Mindhárom darab
részleteiből válogatva
(először a Bartók-,
majd a Schumann- és
a C. Ph. E. Bachdarab részleteiből).

A tanórán alkalmazott,
a gyakorlás során
felmerült nehézségek
tapasztalatait
is
felhasználó
gyakorlatok
segítségével a három
zongoradarab
zenei
2. A Schumann- anyagának gyakorlása,
darabon gyakoroljuk ismétlése.
a következőképpen: a
triolás dallam helyett
csak a 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.

és 1. Az előző órákon 1. Egyéni gyakorlás tanári felügyelettel 1. Mindhárom darab Felvétel
– megerősített-tudatosított (visszajelzésekkel). Az előző órák részleteiből
egyes
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A
2.
gyakorlatnál a
részeg
ember
metaforáját csak
akkor érdemes
alkalmaznia
a
tanárnak,
ha
növendék
frázisszinten
képes 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 meg
együtt.

alapján az
darabok
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folytatás

részképességek
megerősítő gyakorlása.
2. A „megtámaszkodás”
technikája – folytatás.
3.
Képzeletés
koncentrációfejlesztő
gyakorlás:
különböző
zenei
megoldások
keresése egy-egy frázis
gyakorlása során.

6.

A ritmusképletek 1. A „megtámaszkodás”
rugalmas, a zenei technikájának
értelmet tükröző gyakorlása.
megjelenítésének
képessége
2. A fenti tematikus
feladatok technikáinak

Alapfokú művészetoktatás

gyakorlatainak külön-külön gyakorlása válogatva.
a darabok zenei anyagán.

előadásának
visszahallgatása
és
személyes értékelése
2. Először a Bartók (ha otthon lehetősége
2. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás feldolgozta
népdal van rá a növendéknek).
nyomán. Gyakorlat: a megtámaszkodás dallamán, majd a A felvételt egyszerűbb
gyakorlása a súlyos metrikai pozíciók Bach-polonéz
okostelefonnal is el
előtti ütésen (az utolsó ütésre való főtémáján
lehet készíteni (minél
képzeletbeli
„rátámaszkodás”). gyakoroljuk.
jobb
hangminőségre
Pedagógiai fogások: pl. erről a
törekedve).
súlytalan ütésről lendítjük-dobjuk el a
következő ütem egyét (fősúlyát), 3. Mindhárom darab
mintha labdát dobnánk el, amely éppen részleteiből
válogatva; először a
az ütemegyre pottyan.
Bach-polonézen
gyakorolva.
3. Egyéni gyakorlás a tanár instrukciója
nyomán. Gyakorlat: a tétel, ill. egyes
(a
részleteinek
játékos-kísérletező Taneszközök
kottákon
kívül):
eljátszása többféleképpen, például az
ütemeknek mindig eltérő ütésén lehetőleg jó minőségű
megtámaszkodva. Pedagógiai fogások hangfelvétel
a különböző zenei megoldások révén elkészítésére
eszköz
megjelenített karakterek érzékeltetésére alkalmas
egy
(pl. milyen viselkedésű ember, milyen (legalább
egyszerűbb
szín, milyen ruha stb. illik az egyes
okostelefon).
eljátszásokhoz?).
1. Egyéni gyakorlás tanári felügyelettel 1.
Mindhárom A növendék keressen
(visszajelzésekkel).
darabon gyakorolva. az
interneten
hangfelvételeket
a
három
kis
2. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 2. Először a Bartók- zongoradarabból,
és
nyomán. Az előző órák gyakorlatainak népdalfeldolgozás,
formáljon véleményt
majd a Bach-darab, az egyes előadásokról.
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Az előző órák
gyakorlatainak
eredményeképpe
n a lüktetés
automatikusan
egyre stabilabbá
válik. A tanár
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alkalmazása
a alkalmazása a ritmusképletek szintjére.
ritmusképletek szintjén
(egy-egy
motívum
3. Egyéni előadás a tanár instrukciója
szintjén).
nyomán. Az előző órákon tanult és
gyakorolt
technikák
szabad,
3.
Képzeletés tetszőleges,
játékos-próbálkozó
koncentrációfejlesztő
alkalmazása az egyes darabokon. Az
gyakorlás: a tétel, ill. egyes
formarészekhez
különböző
egyes
részleteinek karaktereket is társíthat a növendék.
játékos-kísérletező
Ügyeljünk rá, hogy a megtanult
eljátszása
technikákat valóban alkalmazza is –
többféleképpen.
helyenként
emlékeztethetjük
rá,
miközben játszik.

Alapfokú művészetoktatás

és végül a Schumanntétel
jellemző
ritmusképletein
gyakorolva (először
csak
a
dallamot
vesszük, egy kézzel).
3.
Először
kiválasztott
részleteken
gyakorolva,
majd
teljes
darabok
előadása
többféleképpen.
Taneszközök
(a
kottákon
kívül):
hanglejátszó
(pl.
laptop, okostelefon)
internetkapcsolattal.
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Próbálja átérezni, hogy
mit érezhet egy-egy
előadó.
Próbálja
megfogalmazni, hogy
mi az előnye és a
hátránya
egy-egy
felvételnek.

mindenképpen
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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Óraterv – egyéni hangszeres képzés (minta)49

A pedagógus neve:

N. N.

Művészeti ág:

Zeneművészet

Tantárgy:

Zongora főtárgy

Évfolyam:

1. évfolyam, „A” tagozat

A tanítási környezet leírása:50

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
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.

49

Amennyiben az óraterv a tematikus tervhez kapcsolódik, a pedagógus nevét, a művészeti ágat, a tantárgyat, az évfolyamot, a tanítási környezet leírását, valamint a növendék rövid
jellemzését tartalmazó sorokat törölni kell a táblázatból (azok a tematikus tervben szerepelnek).
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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.
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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. Budapest: Polifon Bt.
Dr. Pásztor Zsuzsa (2006): Zenei mozgáselőkészítés hangszer nélkül (DVD-film). Budapest: Kovács
Módszer Stúdió.

A növendék rövid jellemzése (erősségei, a benne
rejlő lehetőségek kiemelésével):
Időkeret

Az óra menete

Módszerek, tervezett gyakorlatok, ill. Tananyag,
lehetséges pedagógiai fogások és instrukciók51 taneszközök

2' + 3'

Óra
eleji
beszélgetés,
melyben tisztázzuk, hogy
mire
lesz
szükség
a
későbbiekben minden órán.
(ellenőrző, kotta). Látott-e
már zongorát, belenézett-e?

Léggömbös játék a kéztartás és billentés Nagyra fújt
előkészítésére:
léggömb.

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

3'

51

(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: 11, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.

ill. Megjegyzések
színes Az óra bevezetőjében a Kovácsmódszer gyakorlatainak alkalmazása
javasolt – és az értékelés során
pozitívumként
jelenik
meg
–,
amennyiben a tanár a megfelelő
alapképesítéssel rendelkezik (legalább
az alapfokú, 30 órás továbbképző
tanfolyam elvégzése).

A módszer, ill. a pedagógiai fogás fogalmainak értelmezéséhez a zenei képzésben ld. Dobszay László: Útmutató „A hangok világa” I. szolfézstankönyv tanításához (Budapest:
Zeneműkiadó, 1966).

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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a hang megszólaltatásának módját. Miután
rájött a billentyű és kalapács közötti
összefüggésre,
tovább
finomíthatjuk
elképzeléseit például a következő kérdésekkel:
Mitől hangosabb, mitől halkabb a hang?
Mikor rövidebb, mikor hosszabb a hang?
2'

1'

Megbeszéljük a hangok
elhelyezkedésének rendjét.
(Merre vannak a magasabb,
merre a mélyebb hangok?)

A hangra vonatkozó kérdésekkel a
billentyűzetre tereljük 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
megkülönböztetni? Miben térnek el? Hogyan
tudná
elmondani,
megfogalmazni
a
különbséget?

Érdemes megvárni, hogy a gyermek
milyen jelzőt használ „magas” és
„mély”
helyett,
majd
ezeket
azonosítjuk a magas és mély hang
fogalmával.

A
billentyűk A következőkben már ülve folytatódik az óra.
elhelyezkedésének rendszere Több lehetőséget kipróbálva beállítjuk a
(fekete és fehér billentyűk).
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

Nem kell feltétlenül egy hangra
szorítkoznunk.
Ha
növendékünk
érdeklődő,
akár
többet
is
megtaníthatunk
neki.
Többször
előfordul, hogy a gyerekek rákérdeznek
a fekete billentyűkre is. Ebben az
esetben türelmesen elmagyarázzuk
nekik a félhanglépést, figyelembe véve
az e–f és h–c félhanglépéseket is.
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Természetesen nincs szükség az összes
itt felsorolt kérdésre, ill. más úton is
meg lehet közelíteni a hangmagasságok
billentyűzeten való elhelyezkedésének
megéreztetését.
A
módszertani
elemeket, ill. a pedagógiai fogásokat a
növendék reakciói határozzák meg.
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hangját például úgy hívjuk, hogy „D” – és így
tovább.
1'

A választott
eléneklése.

gyermekdal

1'

A
dal
hangkészletének Kérjük meg növendékünket, hogy miközben
megállapítása.
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'

Ezen hangok megkeresése a Énekeltessük hosszan a kezdő hangot! Majd
zongorán.
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 egymáshoz?

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 Beszéljük meg növendékünkkel, hogy melyik
megszólaltatása az egyik kezével szeretné játszani a dal hangjait. A
kézzel.
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
kísérletezésre.

5'

Kreatív variációk keresése, A variációk keresésénél először mutassunk
valamint
a
gyermekdal egészen szélsőséges lehetőségeket is, hogy
növendékünk bátran kísérletezzen. Mielőtt

A variációk szóba öntésének a figyelem
irányításában van nagy szerepe. Meg
kell szokni növendékünknek, hogy
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„Zsipp-zsupp”
szövegkezdetű
gyermekdal
(hallás
után)

időt

hagyni

a
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1'

A
d
hang
megállapítása.
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azonban játszani kezd, kérjük meg, hogy
mondja el elképzelését.

előbb gondolja végig, hogy mit
szeretne csinálni, képzelje el – és csak
azután szólaltassa meg.

helyének Kérdezzük meg, hogy emlékszik-e még az óra
elején megtanult hangok nevére. A
következőkben már általa megnevezett
hangokról játszhatja a dalt.

5'
(ha Másik
gyermekdal Miután a növendék elénekelte a dalt, „Cicuskám, kelj fel”
marad rá megtanulása
az
eddig ugyanazokat a lépéseket járjuk végig, mint az (hallás után)
idő)
részletezett módon.
előző dal esetében.
2'

A két dal közti hasonlóságok Énekeljük el egymás után a két dalt –
és különbségek felfedezése.
lehetőleg ugyanabban a hangnemben – és
kérdezzük meg a gyermektől, hogy hall-e
valamilyen hasonlóságot a két dal között? Mi
a különbség a két dal között? Emlékszik-e
azokra a variációkra, amelyeket a Zsipp-zsupp
kezdetű dalból készített? El tudná-e játszani az
újat is ilyen módon?

2'

Az
órán
összefoglalása.

2'

Házi feladat megbeszélése, Kérdezzük meg növendékünket, hogy ő maga
bejegyzése az ellenőrzőbe.
mit adna házi feladatnak. Kérdezzük meg,
hogy mikor szán időt a zongoraórára való
felkészülésre.

tanultak Az óra során kiderült, hogy mely kérdések
voltak igazán célravezetők. Ezeket tegyük fel
újra és várjuk meg, amíg növendékünk
összefoglalja újonnan szerzett tapasztalatait.
A tanult léggömbös játékokat adjuk fel
otthonra is.

Házi feladat:
Reflexiók:52
52

A reflexiók tartalmazzák az óra folyamatában a tervezetthez képest megtörtént változások, valamint a zavaró vagy segítő körülmények leírását stb.
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