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A) Bevezető 

A képzőművészeti ág kiegészítő Útmutatójának célja az alapfokú művészetoktatásban tanító gyakorló 

pedagógusok, az intézményvezetők, a minősítési szakértők tájékoztatása egyrészt a közoktatás 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 kiegészítő Útmutatóban foglalt elméleti (elemzések, értelmezések és magyarázatok) és gyakorlati 

(sablonok, minták, szempontrendszerek, példák) leírások támogatni kívánják a művészpedagógusokat 

és a pedagógusminősítési szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben. 

A képzőművészeti ág kiegészítő Útmutatójában a portfólió készítői segítséget kapnak az általános 

Útmutató alapfokú művészetoktatásra és a művészeti ágra jellemző, speciális értelmezéséhez. 

Az 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, ötletadó segítségnyújtás. 

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. 

A kiegészítő Útmutató csak a művészeti ágra speciálisan jellemző sajátosságokat és értelmezéseket 

tartalmazza. Így a portfólió elkészítésekor és a szakmai minősítéskor az általános és kiegészítő 

Útmutatót egyszerre javasolt használni. Az 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. Ezért az Útmutató 

ajánlásait érdemes adaptálni és szükség szerint kiegészíteni a szakmai munkát bemutató új, az 

Útmutatóban példaként nem szereplő dokumentumokkal. A köznevelési rendszer különböző területein, 

illetve más művészeti területen dolgozó pedagógusok az Útmutató kiegészítéseit saját döntésük alapján 

segítségként felhasználhatják, meríthetnek más tantárgyak és művészeti ágak kiegészítő Útmutatójából.  

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. Olyan dokumentumminta kialakítását javasoljuk, amely hasznos, a mindennapi 

munkát segíti, valamint a pedagóguskompetenciák tudatos fejlesztését szolgálják. A tervezés 

dokumentumait a reflexió teszi élővé és hitelessé, ami 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.   
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B) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak 

alátámasztására, hogy a pedagógus elérte az egyes 

kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? 

1.) Az e-portfólió tartalmi elemei 

Eredetiségnyilatkozat 

1. Szakmai önéletrajz1 

2. A nevelő-oktató munka alap- és szabadon választható dokumentumai 

3. A pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai2 

4. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai3 

5. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása 

6. 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.  

2.) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka 

dokumentumait? 

Az e-portfólió szívét a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik. 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 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); hat óra-/foglalkozásterv a tematikus tervekhez 

kapcsolódóan; valamint hospitálási napló és esetleírás.  

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

2 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. 
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Az e-portfóliónak azonban egyben készítőjének egyedi arcát, portréját is tükröznie kell. 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 négy–hat 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.  

Az alábbi ábrán az alapdokumentumok és a szabadon választható dokumentumok rendszere látható. 

Az egyes dokumentumok közti kapcsolatokat maga az ábra is szemlélteti, de szöveges magyarázattal is 

kiegészülnek. 
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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. 

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 4–6 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. 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. 

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 próbáltuk érzékeltetni. 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 

Alapdokumentumok 
Mely kompetenciák alátámasztására 

szolgálhat leginkább? 

Csoportprofil, tanulási-tanítási egység/téma terve, tanítási órák/foglalkozások tervezete4  

 Csoportprofil 
1, 2, 4, 3 

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

 6 tanítási óra/foglalkozás terve 

 Reflexiók 

Megjegyzések: 

Három tanulócsoport: két tanított csoport és egy, a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való 

foglalkozás (pl. verseny-előkészítés) csoportprofiljának 

ismertetése. 

A bemutatott tanulócsoportonként legalább egy tanulási-

tanítási egység terve (tematikus terv).  

A két tanított csoport tanulási-tanítási egységeihez 

kapcsolódó óratervek, összesen 5 db.  A különleges 

bánásmódot igénylő csoporthoz tartozó ütemterv 

elkészítése, valamint 1 óraterv csatolása.  

(Összesen 3 csoportprofil és 3 tanulási-tanítási egység 

terve, valamint 6 óraterv elkészítése.) 

A tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagok, 

segédanyagok megjelölése (IKT-alkalmazás, kiegészítő, 

szemléltető anyagok, tankönyvi oldalak, digitális 

bemutatók, képzőművészeti anyagok, képzőművészeti 

eszközök stb.). 

 

Reflexió: a döntések indoklása, az elért eredmények 

bemutatása és elemzése. 

 

Hospitálási napló  

A pedagógus óra-/foglalkozáslátogatásának 1 db 

hospitálási naplója a hospitálás tanulságait rögzítő 

reflexióval.  

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

Esetleírás 

Esetleírás: a pedagógiai problémák megoldásának leírása, 

dokumentálása reflexióval. 

7, 4, 5 

                                                                 
4 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. 
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A szabadon választható dokumentumok 

Példák szabadon választható dokumentumokra Javasolt dokumentumok 

Melyik kompetenciák 

alátámasztására 

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. 

Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése.  

Csoportprofil 

Tervek és a felhasznált tananyag - 

max. 2 dokumentum (tanulói 

munka) 

Reflexiók 

4, 5, 1, 2, 3, 6  

Tehetséggondozó program kidolgozása A program előkészítése 

A megvalósítás folyamata 

A program tartalmi elemei 

Reflexiók 

1,2,3, 4, 8 

Saját fejlesztésű tananyag, pl.: IKT-tananyag, feladatlap stb. bemutatása, értékelése. Dokumentum: max. 2 db 

(bemutatás) 

Reflexió (értékelés) 

1, 2, 3, 8 

Projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése.  Terv és reflexiók  

Dokumentumok, pl. tanulói 

munkák: max. 2 db 

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

A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között 

bemutatott tanulási-tanítási 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 

Max. 3 tanulói értékelés csatolása 

(anonim!)  

6, 4 ,3, 7 
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Példák szabadon választható dokumentumokra Javasolt dokumentumok 

Melyik kompetenciák 

alátámasztására 

szolgálhat leginkább? 

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

értékelése.  

Bemutatás és reflexió (értékelés) 6, 4, 5, 3, 7, 8 

Szociometria készítése, eredmények elemzése. 

Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása, cselekvési terv.  

Dokumentum (kérdőív, az adatok 

ismertetése, elemzése) 

Reflexió 

5, 4, 8 

Osztályprofil. 

Osztályfőnöki munkaterv. 

A munkaterv megvalósításának dokumentumai. 

Reflexió: a tanulságok levonása. 

Osztályprofil 

Munkaterv 

Dokumentumok: max. 3 db 

Reflexió 

5, 4, 8 

Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása. 

Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása, elemzése, tanulságok.  

Dokumentum 

Reflexió  

5, 7, 8 

Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló profiljával együtt, valamint a fejlesztés során 

elért eredmények dokumentálása, a tanulói munkák, az elért eredmények. 

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.) 

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

Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései, esetleg 

együttműködés, kommunikáció a kollégákkal, külső szervezetekkel, szülőkkel, a 

tevékenység elemzése, értékelése.  

Esetleírás 

Egyéb dokumentumok 

4, 7, 5, 8 
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Példák szabadon választható dokumentumokra Javasolt dokumentumok 

Melyik kompetenciák 

alátámasztására 

szolgálhat leginkább? 

Intézményi szintű vagy országos szakmai rendezvény, pl. háziverseny, témanap, képző- 

és iparművészeti verseny rövid leírása, dokumentálása, az esemény szervezésében 

betöltött szerepének bemutatása. 

1 rendezvény leírása és a saját 

szerep bemutatása reflexiókkal 

Dokumentumok: max. 2 db 

7, 1, 3 

Tanórán kívüli közösségi program (pl. kirándulás, szakmai rendezvény, képzőművészeti 

kiállítás, verseny, múzeum- és kiállítás-látogatás, testvériskolai program, workshop stb.), 

összefoglaló leírása, a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. képek, tanulói 

beszámolók, rajzok stb.).  

Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának, a megvalósítás során a kollégákkal, 

a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása, értékelése.  

1 rendezvény összefoglaló leírása  

Dokumentálás: szükség szerint 

Reflexió 

5, 1, 2, 3, 7 

Szakmai publikációk, írások, a 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, e-mailek, 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 

Elemzés  

3, 1, 6, 4, 8 

A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk, könyv rövid ismertetetése és 

reflexiók. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket?)  

 1, 8 

Saját művészeti alkotások, kiállítás bemutatása. Bemutatás és reflexió 1,2,7,8 
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3.) A feltöltendő dokumentumokhoz tartozó reflexiók értékelési 

szempontjai 

Önreflexió esetén: 

 A reflexióbeli elemzések, érvelések és értékelések konkrét tényekkel alátámasztottak.  

 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 szintje a tanulók felkészültségének, képességeinek? 

 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? 

4.) 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. 

5.) 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. 
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6.) 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 szempontsorban csak a pedagógus munkájával közvetlenül 

összefüggő elemeire célszerű kitérni, azokat a specialitásokat érdemes 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. 

7.) A szakmai életút értékelése  

Összefüggő írásműben mutassa be szakmai életútját! Az egyes állomások bemutatása során 

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)? Vegye figyelembe, hogy a 

pedagóguskompetenciák némelyikének (pl. 7., 8.) bizonyításához leginkább ez a dokumentum adhat 

információt!  
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Ismertesse 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. 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, és képes saját szakmai fejlődésének irányát 

megszabni, arról tudatosan dönteni. 

8.) 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 az 

általános Útmutató XI/C/2. fejezet ábrája. 

9.) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz, hogy megfelelően készítse el 

a dokumentumokat? 

Az e-portfólió elkészítését segítik: 

1. Formanyomtatványok. 

2. Dokumentumminták és -sablonok. 

3. Segítő szempontsorok. 

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.  
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Dokumentumminták és -sablonok 

A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik, amelyek 

a Minták a benyújtandó dokumentumokra link alatt olvashatók. A minták és a sablonok használata 

nem kötelező, mindössze segítség, kiindulópont nyújtása, a pedagógus minőségi munkavégzésének a 

támogatása a céljuk. Minta készült például a következő dokumentumtípusokhoz: 

 Tematikus terv  

 Óraterv  

 Csoportprofil 

 Reflexió  
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C) Minták a benyújtandó dokumentumokra 

1.) Csoportprofil (minta) 

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 

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 
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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. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Képző- és iparművészeti ág 

 

 20 
 

2.) Tematikus terv (minta) 

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:  Történelem, színművészet, zeneművészet, irodalom 

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: 
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Tananyag,  

tanítási egység 

Ismeretek,  

fogalmak 

Vizuális 

technikák, 

tevékenységek 

Munkafoma/ 

munkamódszer 

Didaktikai feladatok Segédanyagok, tanítási 

eszközök 

1.  Minószi kultúra 

 

Labirintus 

tervezése 

Mitológia minótaurosz 

Labrüsz (jelkép) 

Útvesztő (labirintus) 

Knósszoszi palota 

Grafika  

 

Tanári frontális 

bemutatás 

Egyéni tanulói alkotás 

 A figyelem felkeltése; 

 új ismeret szerzése; 

 jelenségek, tények elemzése; 

 a tanultak alkalmazása; 

 (grafika); 

 ellenőrzés, értékelés. 

Ppt-bemutató 

Szerkesztő eszközök  

Színes ceruza, rajzlap  

2. A görög 

művészet 1. 

 

Építészeti 

jellemzők 

Építészet (oszlopok és 

arányok, támasz, teher, 

gerenda, oszlopfajták, 

részek), épülettípusok 

Az Akropolisz és részei 

Műalkotás-

elemzés 

Tanári frontális 

bemutatás 

 A figyelem felkeltése; 

 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, a 

jegyzetelés eszközei 
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Tananyag,  

tanítási egység 

Ismeretek,  

fogalmak 

Vizuális 

technikák, 

tevékenységek 

Munkafoma/ 

munkamódszer 

Didaktikai feladatok Segédanyagok, tanítási 

eszközök 

3.  A görög 

művészet 2. 

 

Görög 

pénzérme 

tervezése, 

kivitelezése 

Szobrászat  

Fém, nemesfém 

(arany/ezüst), 

sík-domború portré, 

attribútum, 

fémdomborítás, 

újrahasznosítás) 

Műalkotás-

elemzés 

Szobrászat 

Tanári frontális 

bemutatás 

Egyéni és páros alkotó 

munka 

 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. 

A képzelet világa 5. osztály, 77. 

oldal (Kislexikon: attribútum) 

– Apáczai Kiadó 

 

Ppt és táblán megjelenített 

szemléltető kép 

 

Golyóstoll, fémlap, olló, 

körző, vonalzó  

4.  A görög 

művészet 3. 

 

Görög színházi 

maszk 

mintázása 

A görög színház 

(építészet) 

 

Maszk/álarc 

Jellem, karakter 

Sík  tér 

Plasztikai fogások 

Műalkotás-elemzés  

 

Szobrászat 

Tanári frontális 

bemutatás 

Egyéni alkotómunka 

 Informálás a célokról; 

 az előzetes ismeretek 

felidézése; 

 új ismeret szerzése; 

 jelenségek elemzése; 

 a megértés bizonyítása 

mintázással; 

 ellenőrzés, értékelés. 

Számítógép és projektor, 

ppt-bemutató 

 

Portréfotók 

Agyagmintázó eszközök 

Alátét, vizes edény 
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3.) Óraterv (minta) 

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. 

Szemléltetés:  

Képekkel, egyéb technikákkal készült maszkokkal. 
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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 
Módszer, 

munkaforma 
Eszközök 

2’ I. Előkészítés (jelentés, eszközök, agyag 

előkészítése) 

Cél: újismeret-szerzésre való motiválás: az 

alkotómunka közvetett előkészítése. 

 
Technikai eszközök 

Számítógép és projektor  

Tantárgyi koncentráció 
Történelem, irodalom, 

technika, hon- és 

népismeret, tánc és dráma  

Szakirodalom:  

 Imrehné S. Margit 2006. 

A képzelet világa 1. 

Apáczai Kiadó. 

Celldömölk. 

 Imrehné S. Margit 2003. 

A képzelet világa 5. 

Apáczai Kiadó. 

Celldömölk. 

 Susanna Sarti 2007. 

Görög művészet – A 

10’ II. Célkitűzés, motiválás, újismeret-

közlés 

Cél: ismétlés, megfigyelés utáni személyes 

kifejező véleményalkotás, új ismeretek 

szerzése, a produktív képzelet fejlesztése  

1. Előzmények:  

 a görög szigetvilág, a minószi kultúra/a 

Minótaurosz labirintusa, a görög 

építészet és az oszloprendek, 

 portréfotók készítése, nyomtatása 

(karakteres arcjáték). 

2. Ma:  

 a görög művészet folytatása; színházi 

maszkok készítése agyagból, 

Módszer:  

bemutatás,  

beszélgetés  

 

Munkaforma: frontális és 

egyéni 
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Idő Az óra menete 
Módszer, 

munkaforma 
Eszközök 

 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). 

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 

Junior Kiadó. Budapest. 

 Bálványos Huba 2005. 

Esztétikai művészeti 

ismeretek és esztétikai-

művészeti nevelés. 

Balassi Kiadó. 

Budapest. 

 

Taneszközök: 

A korábban készített egyéni 

portréfotók; agyag, 

mintázóeszközök, alátét, 

vizes edény. 

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. 

Módszer:  

közlés, megbeszélés 

tevékenykedtetés 

Munkaforma:  

frontális, egyéni  

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. 

Teremrend kialakítása. 

Módszer:  

megbeszélés 

Munkaforma:  

frontális, egyéni 
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4.) Óraterv reflexiója (minta) 

A minószi kultúra és a görög művészet tematikus terve, a 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, segítetéssel vettem részt. 

A gyermekek egyéni munkát végeztek, amelyhez differenciálás kapcsolódott. Eredményeikről egyéni 

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 alapján5 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. 

                                                                 
5 Bálványos Huba – Sánta László 1998. Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció. Balassi Kiadó. Budapest. L. a 35. o. 

ábráját. 
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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.  

 

 
Az órán készült fényképek 
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5.) A tanulói visszajelzések javasolt válaszlapja  

  

Évfolyam:   

Tanszak: 

Tanár:   

Tantárgy:   

Válaszadás:   

  
 HAMIS    IGAZ  

 

 1  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.  
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6.) A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás (minta) 

Rajzversenykiírás 

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. Az alkotások legalább 3 különféle eljárással, eszközzel 

készüljenek, 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:  

1. Csendélet (beállítás alapján) 

2. Portré (élő modell alapján) 

Technika: 

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

használható). 

2. 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 figyelembe veszi. 

 

(A kiíró intézmény adatai, a szervező, a dátum, a nevezési határidő, a verseny időpontja, a díjazás 

stb.) 

 


