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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

1.1.   

Alapos, átfogó és korszerű 

szaktudományos és szaktárgyi 

tudással rendelkezik.

Ismeri a vizuális nyelv szerkezetét, a kifejezés, a képzőművészet, a vizuális 

kommunikáció,  a tárgy- és környezetkultúra területeit.  

Óraterveiben változatosan tükröződnek a különféle művészeti ágazatok, tanszakok 

sajátosságai. 

A feladatokhoz válogatott és elemzett kortárs magyar és nemzetközi műalkotások 

jelzik, hogy megalapozott kultúrtörténeti és klasszikus művészettörténeti ismeretekkel 

rendelkezik. 

A formanyelvi és tartalmi műelemzés mellett összehasonlító elemzéssel is bemutatja a 

vizuális művészetek műfajainak, kifejezési eszközeinek és kompozíciós módjainak 

különbségeit és azonosságait. 

Terveiben szakszerűen foglalkozik a tér-, forma- és a színábrázolási konvenciók 

jellemzőivel. 

Saját művészeti tevékenysége, alkotói gyakorlata során szerzett tapasztalatait, 

ismereteit felhasználja a tanítás során. 

A vizuális problémákhoz kapcsolt feladatokból kiderül, hogy ismeri a vizuális alkotó- 

és befogadóképesség életkori sajátosságait, a rajzi kifejezőerő fejlődésének lépéseit.

Részt vett olyan továbbképzéseken, amelyek a tantárgyak tanításában segítik, ill. az 

elsajátított ismereteit megjeleníti a nevelési-oktatási dokumentumaiban és reflexióiban.

Óráin a felvetett problémák feldolgozására alkalmas tevékenységformákat, a 

grafikai, a színes, és a tér- és formaalkotó technikákat változatosan, 

céltudatosan és hatékonyan alkalmazza. A gyakorlati munka során elemzi, és 

lehetőség szerint bemutatja a képző-, építő- és iparművészet területén 

használatos anyagokat, forma-, szín- és téralkotó technikákat, és ezek 

hatásrendszerét. Szaktárgyi tudása és pedagógiai tartalmi tudása a vizuális- 

megismerés, 

kommunikáció és a kifejezés területén egyaránt alapos. Az órai munkában 

tudatosan törekszik a megfigyelés, megjelenítés, értelmezés, tervezés, 

műelemzés, képalkotás műveleteinek egyensúlyára, az esztétikai–művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésére. Tanítványai körében képes 

fejleszteni látványok, ábrák, jelek, képek, tárgyak megfigyeléséhez, 

értelmezéséhez, megjelenítéséhez, konstruálásához, modellezéséhez, 

tervezéséhez szükséges készségeket, képességeket. Képes az aktuális imitatív, 

kreatív vagy kifejező ábrázolásokat segítő esztétikai ítélőképesség 

fejlesztésére. 

Az órán és a megbeszélésen a tanár biztos pedagógiai tudásról, korszerű 

szakmai szemléletről tesz bizonyságot.

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k: „Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére. Ismeri és jellemezni tudja az egyes korszakok fontosabb emlékeit, 

épületeit, képzőművészeti alkotásait. Képes műelemzések, valamint műértelmezések kidolgozására, saját véleményalkotásra. Jártas a képző-, iparművészet és építészet szakirodalmában, szükség esetén képes 

tanítványainak szakirodalmi segítséget adni. Ismeri az egyes vizuális művészeti ágak és műfajok sajátosságait. Ismeri a művészettörténeti elemzés módszereit (pl.: ikonológia, ikonográfia). Alkalmazza az 

összehasonlító műelemzési módszereket, eszközöket. Ismeri a hagyományos, illetve az új képzőművészeti technikákat, az ezzel összefüggő szakkifejezéseket. Ismeri a képzőművészeti technikákkal, anyagokkal 

és a színekkel elérhető hatásokat. Ismeri a vizuális alkotó- és befogadó képességek fejlődésének életkori sajátosságait. Ismeri a kreativitás fejlesztési lehetőségeit, módszereit. Ismeri a különböző térábrázolási 

rendszereket, konvenciókat és azok történetét. Ismeri a grafikai tervezés módszereit. Ismeri a színelméletek tudományos hátterét. Ismeri az oktatásban, a nevelésben alkalmazható hagyományos és az új 

médiumokat. Elemzi és szakszerűen fejleszti a vizuális kommunikáció különböző formáit. Ismeri a fogyasztói nevelés jelentőségét a tárgyvilág, a design, a városi környezet értő használatához. Ismeri az 

életmód, az emberi igények szerepét a tárgy- és környezetalakításban, használatban. Feltárja a tárgyakat és a környezetet használók felelősségét a kulturális és a természeti környezettel szemben. Ismeri a 

tárgyelemző, tárgytervező módszereket, a funkció, a tartalom és a forma összefüggéseit.”
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1.2.   

Rendelkezik a szaktárgy tanításához 

szükséges tantervi és 

szakmódszertani tudással.

Az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának sajátosságai 

megjelennek a tervező munkájában. 

Téma- és óratervei megmutatják, hogy ismeri a vizuális képességek speciális 

fejlesztésének szerepét a kommunikációban, a biztonságos tájékozódásban, az 

értékközvetítésben és az érzelmi intelligencia fejlesztésében. 

Az órán megfogalmazottak világosak, megfelelő kihívást jelentenek az adott 

évfolyam tanulói számára. 

Megfelelően illeszt a feladataihoz munkaformákat, technikákat, 

munkaeszközöket, anyagokat, értékelési módokat. Témaválasztása és a 

kapcsolt vizuális problémafelvetések tükrözik szakmódszertani 

tájékozottságát.

Felismerteti tanítványaival a feladatok összefüggéseit, melyekre az óra 

elemzésekor is kitér. 

1.3.   
Fogalomhasználata pontos, 

következetes.

A belső képekre, képzetekre épülő képalkotói folyamatok elemzése, 

értelmezése pontos fogalomhasználattal párosul.

Óráját a pontos, szakszerű és szabatos fogalmazásmód jellemzi, a 

megfigyelések, elemzések, és a kísérletezések irányításánál egyaránt. 

A feldolgozott témához tartozó legfontosabb fogalmakat megfelelően és 

sokoldalúan ismerteti. Képzetek és fogalmak szinkronitására, 

összehangolására törekszik az alkotói folyamatok irányításakor és a személyes 

korrektúrák során. 

Az órán keletkezett tanulói rajzok, festmények, szobrok és egyéb alkotások 

értékelésekor megszilárdítja a szakkifejezések használatát és megerősíti, 

értelmezi az alkotófolyamat aktuális szakasza alapján a tanulói készségek 

látható fejlődését.

1.4.   

Kihasználja a tananyag kínálta belső 

és külső kapcsolódási lehetőségeket 

(a szaktárgyi koncentrációt). 

Figyelembe veszi a művészeti ágakkal, tanszakokkal való kapcsolatokat (pl.: művészi 

kifejező eszközök használatának zenei, irodalmi, színházi analógiáit; a ritmus szerepét 

a képzőművészet, a tánc, a zene világában; a grafika- festészet- fotó közös 

kompozíciós elveit).

Más tudományterületek felőli megközelítéssel is segíti a tananyag megértését, 

feldolgozását, a vizuális megoldások keresését (pl. fizika, történelem). 

Portfóliójában saját hiteles művészeti tapasztalataira is épít, ill. megjelenik benne a 

társművészetekben rejlő gyakorlati, életszerű (pl. kiállításon, koncerten, színpadi 

eseményen) komplexitás.  

A portfólió indikátoraival megegyezően.

1.5.   

A szaktárgy tanítása során képes 

építeni a tanulók más forrásokból 

szerzett tudására.

A tervezése során megjelennek az integratív törekvések, figyelembe veszi, hogy mire 

tud alapozni a tanulók már meglévő tudásából (tantárgyak, ill. társművészetek).   

Dokumentumaiból kiderül, hogy a tanulók egyéni érdeklődési irányait (különös 

tekintettel a művészeti területekre), tapasztalatait, kreativitását elfogadva és 

felhasználva, segíti az alkotói folyamat kibontakozását, az alkotói szabadság 

kiteljesítését.

Jelzi azokat a - tanulócsoport egészével vagy részével - megélt közös alkalmakat is, 

amelyből a tanulók közvetlen tapasztalataira építeni tud (pl. kiállítások, 

múzeumlátogatás, egyéb művészeti élmények). 

A műelemzések során támaszkodik a tanulók irodalmi, zenei, történelmi és 

természettudományos ismereteire is.

Felhasználja a tanulók személyes tapasztalatait, együtt (szakmai kirándulás, 

alkotótábor) és/vagy az egyéni programokon megismert jelenségeket. Épít a 

filmekre, mint szemléltetési lehetőségekre vagy az interneten megszerezhető 

önálló ismeretszerzésre. Támogatja a szépirodalmi, zenei utalások 

megjelenését az alkotások során.
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1.6.   

A rendelkezésére álló tananyagokat, 

eszközöket – a digitális anyagokat 

és eszközöket is – ismeri, kritikusan 

értékeli és megfelelően használja.

Az összeállított dokumentumai tükrözik a vizuális kultúra hagyományos és 

intermediális szemléletének ismeretét  (pl. oktatófilmet, fotókat, reprodukciókat eredeti 

tárgyakat mutat be a megértés érdekében).

Didaktikai funkcióval rendszeresen használja a digitális anyagokat és eszközöket 

(ismeretszerzésre, rögzítése, ellenőrzésre, gyakorlásra). 

Ismeri a témához kapcsolódó legfontosabb szakirodalmak, albumok és a képforrások, 

online elérhetőségét (pl. művészettörténeti szakportálok, múzeumi honlapok). 

Felismeri a digitális képek tömörítéséből, átméretezéséből adódó kritikus képminőség 

romlásokat és így megfelelően szelektál az internetről letölthető képanyagból.

Mind a művészettörténeti ismeretekhez, mind a tanulók motiválását segítő 

órai szemléltetéshez gazdag eszköztárral rendelkezik, beleértve a tanítás 

segítő IKT eszközöket is. 

Képes óráihoz a tantervi ajánlások felhasználásával tematikus prezentációkat 

készíteni. 

Törekszik a szaktantermét és szertárát a helyi adottságok figyelembevételével 

optimálisan felszerelni a szemléltetést, a rajzolást, a festést, az adott 

műhelygyakorlatokat segítő eszközökkel, anyagokkal.

Az eszközhasználata összhangban van az órái cél- és feladatrendszerével. Az 

órán kitűzött célokhoz és meghatározott feladatokhoz a tanulók életkorának 

megfelelően közelít, (pl. az előképző évfolyamokon a művészettel való 

játékos ismerkedésen keresztül az esztétikai érzékenység, a nyitottság 

kialakítása, a kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése a cél, 

a továbbképző évfolyamokon a vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, 

elmélyítése, látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, az önkifejezés 

eszköztárának gazdagítása).

A tanóráin a választott eszközök minősége és mennyisége alkalmas a tanulók 

csoportos vagy egyéni munkájára.

1.7.   

A szaktárgynak és a tanítási 

helyzetnek megfelelő, változatos 

oktatási módszereket, taneszközöket 

alkalmaz.

A tantervi program és a helyi tanterv alapján választja meg az oktatási módszereket, 

taneszközöket.

Terveiben a megfigyelési, ábrázolási és kifejezési gyakorlatokhoz különféle 

gondolkodási műveleteket társít (pl. analízis, szintézis, absztrakció, analógiakeresés, 

szimbólumalkotás, kompozíciós szerkezet feltárása).

A megjelenő újabb szakkönyvekről, segédanyagokról, digitális anyagokról és 

eszközökről, aktuálisan tájékozott. Képes az új szakirodalmak kritikus (tartalmi, 

nyelvi, esztétikai, tanítás-tanulás-módszertani szempontú) értékelésére és használatára, 

ill. a felhasználásuk javaslatára. 

Óraterveiből kitűnik, hogy a hagyományos és az új digitális képalkotó technikákat 

használja, a kreatív médiafeladatok kritikai szemlélet alakítását gyakorolja. 

Maga is készít taneszközöket, segédanyagokat.

Tervezési, alkotói és különböző technikai folyamatok bemutatásával segíti az 

analogikus gondolkodást, a problémamegoldás és a kivitelezés gyakorlati 

műveleteit. A foglalkozás során figyelemmel kíséri az egyéni teljesítményeket 

és ahol szükséges korrektúrával segíti az alkotói folyamattal (pl. 

formaalakítás, a téralakítás, a színhasználat kompozíció) kapcsolatos 

problémák megoldását. A szemléltetéshez modelleket, ábrákat, 

szakkönyveket, digitális képanyagot használ. 
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1.8.  .
Tanítványait önálló gondolkodásra, 

a tanultak alkalmazására neveli.

A tervezése során épít a tanulók konstruáló képességére és problémamegoldó 

gondolkodására. Él a felfedeztetve alkotás lehetőségével. 

Következetesen tervezi az információgyűjtés, a kutatás, a kísérletezés vizuális 

rögzítésének, valamint az információfeldolgozás (összehasonlítás, kérdésfeltevés, 

analógiakeresés, alternatívaállítás, lényegkiemelés stb.) műveleteinek gyakorlását és a 

levont következtetések, tervek, ábrák, képek formájában való kivitelezését.

A témakör feldolgozása során alkotó jellegű kreatív feladatokkal teremt 

lehetőséget a tanult ismeretek és technikák önálló alkalmazására, 

továbbgondolására. 

(pl. egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, különböző 

technikai kivitelezésére; műalkotás és környezet kapcsolatának, 

összefüggéseinek felismerésére – szobor megfelelő környezetben való 

elhelyezése; motívumok feldolgozására, vázlatok készítésére, átírására).

Tehetséges tanítványait differenciált, a vizuális kifejezőeszközök magasabb 

szintű használatát igénylő feladatokkal látja el. Figyelemmel kíséri a tanórán 

kívüli munkájukat és segíti önálló felkészülésüket a művészeti pályázatokra, 

tanulmányi versenyekre. Munkáik rendszeres kiállításával motiválja 

fejlődésüket. Az önálló tárlat és múzeumlátogatásokat megfigyelési 

szempontokkal segíti. Ösztönzi a különféle médiumokból szerzett ismeretek 

összehasonlítását, a kritikai véleményformálás igényének és képességének 

kialakítását.

1.9.   

Törekszik az elméleti ismeretek 

gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeinek felismertetésére.

A pedagógus a gyakorlati alkalmazás során az ok-okozati összefüggések 

felfedeztetésére törekszik (pl. festőnövények gyűjtése, fonalfestés, szövés).

A megfigyelőképesség fejlesztésével, anyag-   felület- és formaalakítási kísérletekkel a 

gyakorlatias tudás és a hétköznapi kreativitás megalapozására is törekszik (pl. 

tárgytervezés, tárgyalkotás). 

Kihasználja és prezentálja a társművészetekben rejlő gyakorlat (pl. kiállítás, koncerten, 

színpadi eseményen, egyéb rendezvény díszlete, dekorációja) komplex lehetőségét.

Az órai munka során utal az adott tevékenység gyakorlati alkalmazásának 

lehetőségeire a vizuális megfigyelés, tervezés, kivitelezés vagy az önkifejezés 

területén (pl. térábrázolási rendszerek alkalmazási területei, vizuális jelek, 

jelképek, logók alkalmazási területei).

Egy rajzi kifejező eszköz sokrétű gyakorlati alkalmazására, kísérletezésre 

késztet (pl. a vonallal való rajzolás módozatai: pontozott, rácsozott, satírozott 

rajz és foltképzés, vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése, stb.).

A pedagógus az órán egy összetett feladat elemeit rendszerezteti, melynek 

fókuszában a gyakorlati alkalmazás áll (pl. grafikai feladatként egy 

rendezvény teljes arculattervét elkészítteti: logó, plakát, meghívó, web site-

terv).

1.10.      

     

Tanítványaiban kialakítja az online 

információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának 

kritikus, etikus módját.

A pedagógus munkájában alkalmazza és alkalmaztatja a modern 

információfeldolgozási stratégiákat, technikákat, a tudatos médianevelésre törekszik. 

Időt szán a média történetének, műfajának, technikatörténetének megismertetésére, 

történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetésére, etikai és jogi 

szabályainak bemutatására.

Az infokommunikációs eszközök kreatív és adaptív, kritikus és etikus alkalmazására 

készteti tanítványait. 

Figyelmet fordít a képi tartalmak rögzítéséhez, közzétételéhez és 

felhasználásához kapcsolódó jogi, etikai szabályok ismertetésére.

Segítséget nyújt az internetes tájékozódáshoz, képző- ipar- és építőművészeti 

tartalmak megtalálásához. 

Lehetőséget biztosít internetes tervezési feladatokra, új ötletek, megoldások 

kipróbálására és alkalmazására.

Tanítványait a tudatos tervezésben és a gyakorlati munkában való aktív 

részvétel igényének kialakítására készteti.
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

2.1. 

A célok tudatosításából indul ki. A 

célok meghatározásához figyelembe 

veszi a tantervi előírásokat, az 

intézmény pedagógiai programját.

A tervezésekor a tantervi előírást és az intézmény pedagógiai programját tekinti a 

célmeghatározás alapjának. Figyelembe veszi a pedagógiai programban 

megfogalmazott általános pedagógiai célokat  (pl. a személyes kompetenciák 

fejlesztését: nyitottság, fejlődőképesség, önállóság, önkifejezés, rugalmasság, 

érzékenység, kísérletező kedv, interaktivitás) és a vizuális kompetenciák négy fő 

területéhez tartozó képességeket (vizuális megismerés,   alkotó-kifejező, 

kommunikációs és   problémamegoldó).

Az óra témáját és problémafelvetéseit összehangolja a tantervek fejlesztési 

céljaival, a szaktantermi lehetőségekkel és az adott csoport vizuális 

képességek szempontjából lényeges karakterével.

Az órát követő megbeszélésen meggyőző elemzést ad arról, hogy a tervezés, a 

célkitűzés, az elvárt tudás mélysége, a folyamatok szervezettsége összhangban 

van a tantervi előírásokkal. Az ismeretanyag elsajátíttatását és a 

képességfejlesztést egységes folyamatnak tekinti. Saját közlése alapján 

megítélhető volt-e a felkészülés (a tervezés, az óravázlat-készítés) gondossága 

és célszerűsége?

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

Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k:„Ismeri a képző- és iparművészet tanításának jogszabályi hátterét, tanterveit, vizsgakövetelményeit és követi ezek változásait. A tanulók életkora, az elsajátítandó tudás sajátosságai, a 

rendelkezésre álló taneszközök és a pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére (tanmenet, tematikus terv, óraterv, folyamatterv, feladatterv). Ismeri a 

tananyag- kiválasztás és a rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani szempontjait . Képes a tanítandó tananyag súlypontjait, felépítését, közvetítésének logikáját 

(módszerét, munkaformáját) a tantervi előírásokkal és a pedagógiai célokkal összhangban az adott tanulócsoporthoz igazítani. Képes a szaktárgya tanítása során a tanári munka hatékonyságát segítő szemléltető 

eszközök, szemléltetési módok használatára. Képes oktatási célú kutatásra, anyaggyűjtésre és alkotásra a vizuális kultúra területén. Elősegíti, vagy megszervezi kiállítások, múzeumok, műemlékek látogatását, 

tanórák, tanulmányi kirándulások vagy szabadidős programok keretében. Változatosan alkalmazza a tanulás értékelésének formatív, diagnosztikus, összegző, szóbeli és írásos formáit. A tanulói produktumokat 

kiállításokon bemutatja. Felkészült a tehetséggondozásra, a művészi tehetségek egyéni kibontakoztatásának feladataira. Ismeri a kreatív problémamegoldás módszereit. Ismeri a vizuális technikai médiumokat és 

azok alkotói és oktatási lehetőségeit. Törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek megfogalmazására. Szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.” 
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2.2. 

Pedagógiai munkáját éves szinten, 

tanulási-tanítási (tematikus) 

egységekre és órákra bontva is 

megtervezi.

A pedagógus tervező munkájában az óravázlat, annak kifejtése, részletezése egy 

tematikus terv része. A reflexióban értelmezi a tanóra elhelyezkedését a hosszabb távú 

terveihez mérten. A tervezés minden szintjén az adott osztály/tanulócsoport 

lehetőségeihez, képességeihez, érdeklődéséhez, tanulási terveihez, irányaihoz 

igazodnak pedagógiai elképzelései. Megfelelő ismereti mélységben, módszerekkel 

tervezi meg a tanóra különböző típusait. 

Terveiben az alkotói- (megjelenítő, tervező tárgyalkotó, kifejező, képalkotó) és a 

befogadó (megfigyelő, értelmező, értékelő) folyamatok, valamint azok lépései, arányai 

és szintjei összehangoltak a tanterv fejlesztési céljaival 

(pl. Az önálló kifejezés fejlesztésének célja szempontjából: a látvány és a tanult 

ábrázolás összhangba hozatala a személyes mondanivalóval. 

Feladataihoz tartozó célkitűzései és értékelései figyelembe veszik az adott 

tanulócsoport érdeklődési irányultságát, és az ábrázolási technikákban való 

jártasságát, eszközhasználati és anyaghasználati készségét.

A szaktanár a vizuális ismeretek tanítását feladatcsoportokra bontja, melyet 

projekt jelleggel, több tanítási órára bontva tervezi.

(pl. Színharmóniák -lakberendezés pasztellszínekkel: gyűjtés elektronikus 

formában, kísérletek a számítógépes grafikai programok használatával; 

tervezés, képalkotás választható színes technikával.  Színhangulatok festése 

zenei hangzásokra, kivitelezés: akvarell, pasztellkréta, vegyes technika).

A tanórákon folyamatos korrektúrát alkalmaz, az óra végén ellenőriz és 

értékel.

2.3. 

Komplex módon veszi figyelembe a 

pedagógiai folyamat minden 

lényeges elemét: a tartalmat, a 

tanulók előzetes tudását, 

motiváltságát, életkori sajátosságait, 

az oktatási környezet lehetőségeit, 

korlátait stb.

Tervezésére jellemző az elsajátítandó tudás sajátosságai, a rendelkezésre álló 

taneszközök és a tanítási környezet közötti összhang.

A pedagógus a tanított korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve elsősorban a 

vizuális gondolkodást, alkotó tevékenykedtetést, önkifejezést, a kreativitás fejlesztését 

részesíti előnyben. 

A terveiben szerepel a tanulók előzetes tudásának felhasználása, mely a tanítás 

komplex folyamatában a képességfejlesztést szolgálja.

A különféle hagyományos (grafikai, festői, szobrászati) és modern képalkotó 

technikákat, a tervező, kép- és tárgyalkotó műveleteket az intézményi feltételekhez 

igazítja. A vizuális nevelés kreatív megoldásokat feltételező feladataihoz 

oktatásszervezési és értékelési alternatívákat is kapcsol (pl. kooperatív munkaformák, a 

tanulás iskolán kívüli színtereinek figyelembevétele).

A pedagógiai folyamatban az elemző, a megjelenítő, a tervező és a képalkotó 

folyamatok arányát az életkorhoz és a szaktantermi körülményekhez tudja 

igazítani. Figyelemmel kíséri a tanulók grafikai, színes és térbeli 

ábrázolásokban, megjelenítésekben, különböző technikai megoldásokban, 

kivitelezésekben elért képességeit, belső motiváltságukat.

A szaktanár a feladatok nehézségi fokának meghatározásával igazodik a 

tanulók tudás- és fejlettségi szintjéhez. Kommunikációjában alkalmazkodik a 

tanulók megértéséhez, és összhangot teremt a tudományos és tanórai 

szakterminológia között. 

Az oktatási környezet lehetőségeit, esetleges korlátait igyekszik kiegészíteni 

minél szélesebb körű szemléltetési, esztétikai megoldásokkal. (pl. modellek, 

esztétikus beállítások, képi anyag, film).
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2.4. 
Célszerűen használja a digitális, 

online eszközöket. 

A digitális eszközök alkalmazásában figyelembe veszi a szakági sajátosságokat, a 

tanítási célokat és a helyi viszonyokat (számítógépes ellátottság, tantermi felszereltség, 

projektorok, internetkapcsolat).  

Az oktatás folyamatában alkalmazza a médiaműveltség kialakítását szolgáló képalkotó- 

és megjelenítő digitális eszközöket (pl. műelemzések, tervezőgrafikai feladatok, fotó- 

és film műhelygyakorlatok).

Az ismeretek elmélyítéséhez az internet gazdag képi- és film anyagára is épít.

Az összehasonlításhoz, a rendszerezéshez, az analógiák, az alternatívák, 

témavariációk és műfajok bemutatásához, valamint a képi kifejező eszközök 

analitikus elemzéséhez felhasználja a digitális képalkotó- és megjelenítő 

eszközöket. Felismeri, hogy a személyes jellemvonások, érzelmek, gesztusok 

megjelenítésre, kifejezésére irányuló feladatoknál esetenként indokolt lehet a 

digitális, online eszközök használatának korlátozása is. 

A fotó és film tanszak esetén a szaktanár az oktatás folyamán elsajátíttatja a 

kapcsolódó számítógépes programok alkalmazását, igényes módon a webes 

felületen való bemutatkozást (honlap); az együttműködést a munkafolyamat 

résztvevőivel.

2.5. 
Az órát a cél(ok)nak megfelelően, 

logikusan építi fel.

A pedagógus tervezése a pedagógiai folyamatra épülő, logikusan felépített célkitűzései 

a várható eredményességre utalnak, mérhetők és értékelhetők. 

Az ismeret- és fogalomkialakítás, a képességfejlesztés lépései kidolgozottak és 

logikusan egymásra épülők. 

Óraterveiben a képességfejlesztés aktuális, a tanulócsoporthoz igazított céljait a 

vizuális megismeréshez, kommunikációhoz és a kifejezéshez kapcsolódó 

tevékenységek sorrendjében tervezi. 

Az órai kép- és tárgyalkotó tevékenységek követik az alkalmazott képi és 

egyéb kifejezőeszközök műveleti logikáját. Rugalmasan, az egyéni közlési, 

kifejezési alternatívákat elfogadva, segítően reagál tanítványai kreatív 

feladatmegoldásaira.

A pedagógus követi a funkciónak megfelelő didaktikai lépéseket, 

algoritmusokat alakít ki (pl. az egyszerű digitális képalkotás lépései: képek, 

képsorozatok létrehozása, a kiválasztott fotók szerkesztése számítógépen, 

nyomtatás, sorozatokba rendezés).

Az óra szakaszai logikailag egymásra épülnek (pl. tanulmányrajznál: 

megfigyelés, mérés, vázlatok készítése, felvázolás, részletek kidolgozása- 

tónusozás).

A pedagógus az egyes részfeladatokra az időkeretet arányosan használja fel. 

2.6. 
A tanulók tevékenységét, a tanulási 

folyamatot tartja szem előtt.

A pedagógus tervezőmunkáját és reflexióit egyaránt a tevékenység- és 

fejlesztésközpontúság   határozza meg. 

A tanulók a megfigyelő, értelmező és (mű)elemző lépéseken keresztül, mint a vizuális 

megismerés segítségével jutnak el a kifejező, tervező és képalkotói feladatokig.

A tanulási folyamatot tevékenység centrikusan, az alkotói folyamat lépéseihez 

igazodva, a tanulók előzetes tapasztalatai és ismeretei alapján szervezi meg.

A látott órán tanulói cselekvésre épül a tapasztalatszerzés. Felhasználja a 

tanulóközpontú módszereket (pl. kooperatív technikák, vita, közvetlen 

szemléltetés), a tanulóközpontú munkaformákat (egyéni, páros, csoportos 

munka).
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2.7. 
Használja a szociális tanulásban 

rejlő lehetőségeket.

A pedagógus tervező dokumentumaiban a páros és csoportmunka szociális 

kompetencia fejlesztését is szem előtt tartja (pl. a másokra való odafigyelés, türelem, 

együttműködés, empátia, társas kommunikáció fejlesztése célokkal). 

Alkalmat teremt a tanulói munkák tanteremen és iskolán kívüli (folyosó, galéria, 

udvar, egyéb kiállítóterek) kiállításával az eltérő alkotói módszerek, kifejezési módok, 

témaértelmezések, analitikus részletező és expresszív megoldásainak megismerésére, 

továbbgondolására.

Az alkotó – kifejező tanulói munkák elemzésekor érzékeli a személyes 

élményekre alapozott fantáziaképek, figyelemvezetési módok, 

formamanipulációk, kontrasztok alkalmazásának személyes hátterét. 

Törekszik az alkotó – kifejező feladatok során felidézhető személyes 

élmények, érzelmek, hangulatok megbeszélésére.

Az órán különböző munkaformákat, páros, csoportos, ill. kooperatív 

munkaformát szervez. A csoportalkotás szempontjait ismerteti, vagy a 

tanulókkal közösen alakítja ki a csoportokat. Tanítványaira jellemző, hogy 

egymásnak nyújtanak segítséget az órán. A másik helytálló véleményét 

elfogadó magatartást alakít ki.

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét.

Megtervezi és megszervezi a differenciálás módját, amelyben figyelembe veszi a kép-, 

látvány-, ábra-, jel-, tárgyelemző, tárgyértelmező- és értékelő (tanulási) képességek; a 

technikai-, az ábrázoló-, konstruáló-, modellező (kommunikációs) képességek; az 

anyaghasználati-, színhasználati-, a formaalakítási-, a téralakítási-, a komponáló 

(alkotó)képességek szintjeit.

Reflexióiban jelzi a kiemelkedő és az átlag alatti feladatmegoldások jellemzőit.

Tervező, kép-, és tárgyalkotó feladatoknál a tanulók egyéni fejlődésének 

függvényében differenciáltan személyre szabott korrektúrával segíti a 

munkafolyamatot. Megjelenik a tanórán a tanulók számára a választék és a 

választhatóság a feladatokban és a munkaformákban egyaránt (pl. 

tanulmányrajz esetén választási lehetőség a modellek közül összetettség 

szempontjából, kivitelezési eszköz, technika szabadon választása, vagy 

ajánlása a tanuló képességeihez mérten).

Az osztályok és az egyes tanulók adottságaihoz igazítva értékeli a tanuló 

produktumok forma- és téralakítási szintjeit, anyaghasználatát, 

színhasználatát és kompozíciós megoldásait. 

2.9. 
Tudatosan törekszik a tanulók 

motiválására, aktivizálására.

A pedagógus a tanulók motiválására tudatosan tervez változatos tevékenységi 

formákat, adaptív vagy kreatív megoldásra ösztönző feladattípusokat (pl. már maga a 

feladat érdekes, izgalmas és figyelemfelkeltő a tanulók számára). A tantervi témakörök 

vizuális problémafelvetéseinek feldolgozását, a megértést segítő, érdeklődésfelkeltő 

szemléletes modellek (természeti- és geometrikus formák, tárgyak, drapériák stb.) 

gyűjtésével, és használatával aktivizálja a vizuális megismerő és alkotó folyamatokat. 

Reprodukciók, tanulói munkák rendszeres kiállításával, tárlatlátogatások szervezésével 

erősíti a tanulók belső motivációját. 

A szemléltetés, a tevékenységek, a modellek, a beállítások és a feldolgozás 

változatosságával aktivizálja a tanulók figyelmét, érdeklődését (pl. A 

szemléltetés többrétű: vetített képanyag, saját gyűjtés- megfigyelés- elemzés. 

Többféle beállításból való választási lehetőség, nehézségi fokozat vagy 

tematika szerint. A feldolgozás technikájának, eszközének választhatósága a 

tanuló elképzelésének megfelelően).

8



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

2.10.      

   

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak 

megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket.

A pedagógus a céltervezés alapján dönt a megfelelő stratégiákról. 

Törekszik az észlelési érzékenység, a vizuális emlékezet, a kritikai érzék, a nyitottság, 

az empátia, a környezettudatosság, az etikai és az esztétikai érzék fejlesztéséhez 

szükséges stratégiák és módszerek sokszínű alkalmazására. Terveiben változatosan 

alkalmazza az összehasonlítás, a rendszerezés, az alternatívaállítás, az analógiák 

felismerése, előképek alkalmazása, kapcsolatok létrehozása, képzettársítások alkotása, 

lényegkiemelés, figyelemfelkeltés stratégiai és módszertani elveit.

Ügyel a megfigyelő – megismerő – ábrázoló, az értelmező – modellező – 

konstruáló, a forma- és tartalomelemző – képalkotó – önkifejező 

alapstratégiák csoportteljesítményekhez igazodó váltogatására.

A tervezés során a fejlesztés céljának alárendelve határozza meg a stratégiát, 

módszert, technikát és taneszközeit (pl. ha a cél a folyamat- és 

mozgásábrázolás, akkor ennek megfelelően választ stratégiát). Óraterve 

informatív. Az óra egyes lépései koherens egészet alkotnak, amelyet a lépések 

közti jól megtervezett átmenetek biztosítanak. 

A szemléltetés célirányos, változatos. Az időtervezés teljesíthető, arányos az 

idő beosztása. A tudatos tervezés mellett is képes a rugalmas változtatásra, ezt 

indokolja a megbeszélésen.

2.11.      

   
Többféle módszertani megoldásban 

gondolkodik.

Tervei alapján látható, hogy az anyag- és formaalkotó eljárások, technikák, 

kompozíciós módok alkalmazásának több direkt és indirekt tanítási módszerét ismeri a 

tervező és a kivitelező műveletek esetében egyaránt; pl. a reflexióban indokolja, hogy a 

grafikai csoport számára tudatosan ajánlotta a vendéglátóipari cég (ezen belül 

egyénileg választható a cég fajtája) arculati elemeinek tervezését, kivitelezését projekt 

munka keretében.

Cselekvési példákkal, részműveletek gyakoroltatásával, mintául szolgáló 

analógiák szemléltetésével, pozitív részértékelésekkel segíti a képalkotó és 

képelemző műveletek elsajátítását. 

A nem tervezhető technikai nehézségek esetén képes más módszertani 

megoldást alkalmazni a probléma feldolgozására.

A tanóra megtervezésében, megvalósításában tekintettel van a különböző 

tanulói összetételű csoportokra, a feltételek és motivációk együttesének 

figyelembe vételével választ célirányosan változatos módszertani kultúrájának 

lehetőségeiből (pl. az óramegbeszélésen indokolja, hogy többféle megoldási 

mód, eszköz- és témaválasztás közül tudatosan választott).

2.12.      

   
Terveit az óra eredményessége 

függvényében felülvizsgálja.

A portfólióban kitér azokra a megoldásokra, amelyek munkájában fejlődést, 

eredményes változtatást jelentettek. 

A reflexióiban rögzíti az eredetitől eltérő változtatásokat, a kiugró és elmaradó 

teljesítményeket és ezek okait (pl. elemzi az elkészült tanulói munkák által a 

munkavégzés dinamikáját, a beleélő képesség minőségét, a megfigyelőképesség 

szintjeit, a szimbolizáció mértékét, a szabálykövető és a kreatív megoldásokat). 

További tervező tevékenységét a saját eredményességének elemzése befolyásolja.

Az eredményesség függvényében, képes a tervezetén óra közben módosítani, 

redukálni vagy bővíteni a vizuális problémafelvetések mennyiségét és 

szintjeit, a felhasználható időkeretet, ill. közbeiktatni az alkalmazott 

technikákat és részértékeléseket. 

Az órát értékeléssel zárja, melynek során utal az eredményességet befolyásoló 

tényezőkre. Az elemzésben kitér pl. a szemléltetés hatékonyságára, 

problémamegoldásának módjára, az eszközhasználat megfelelő 

előkészítettségére, az időterve helyességére, a magyarázatának az 

érthetőségére, stb.

3. kompetencia: A tanulás támogatása

9



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

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

3.1. 

Épít a tanulók szükségleteire, 

céljaira, igyekszik felkelteni és 

fenntartani érdeklődésüket.

Biztosítja a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és 

gyakorlati képességeinek fejlesztését, a különböző művészeti szakterületeken való 

jártasságok megszerzését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók 

érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző- és 

iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket és alakítja 

készségeiket.

Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül segíti a tanulókat az önálló, 

kreatív tevékenységekhez.

Az érintett korosztályt különösen érdeklő témák bevonásával motivál, épít a tanulók 

ösztönös kíváncsiságára, ötleteire, kezdeményezéseire.  Érdekes, motiváló feladatok 

feldolgozásával támogatja a tanulást, az alkotói folyamatot. 

Az egyetemes és magyar művészettörténet érdeklődést kiváltó alkotásaival 

törekszik a műértő, műelemző képességek folyamatos fejlesztésére. Kreatívan 

és hatékonyan alkalmazza a komplex vizuális nevelés információ- feldolgozó 

módszereit, eszközeit. Empatikusan figyeli a tanuló kifejezési és megismerési 

céljait.

A tanórán az érdeklődés fenntartásának alapvető módszere a 

tevékenykedtetés, az életkori sajátosságnak megfelelő optimális 

tevékenységváltás, sokféle érzékszerv bevonása (pl. A bemutatott képek 

alapján az egyes korszakokra jellemző stílusjegyek felismertetése, a korszak 

időrendi áttekintése, összehasonlító elemzések, a művészeti, esztétikai 

élmények kifejtésére szóban vagy írásban, kompozíciós vázlatok készítése, a 

műalkotások elemzése tartalmi és formai szempontból, az ismeretek a tanuló 

szakmai munkájába való beépülésének, felhasználhatóságának biztosítása).

Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k: „Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri a különböző tanulási 

környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait. Ismeri a képző- és iparművészet tanításának-tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetőségeit, színtereit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a 

különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről. Képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiákhoz a motivációt, a differenciálást, a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma- megoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. Képes nyugodt, 

biztonságos és az eredményes tanulást támogató tanulási környezet megszervezésére. Képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a végzettségének megfelelő 

korosztályokban. Képes a képző- és iparművészet speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek felismerésére és kezelésére. Képes a hagyományos és az információ-kommunikációs 

technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására. Elismeri, hogy a megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit. Törekszik a tanulókkal való együttműködés megvalósítására a tanulási folyamat hatékonyságának érdekében. Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, 

interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására."
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3.2. 

Figyelembe veszi a tanulók aktuális 

fizikai, érzelmi állapotát, és szükség 

esetén igyekszik változtatni előzetes 

tanítási tervein.

Alkalmat ad a tanulók aktuális pszichés- és fizikai állapotának ismeretében az 

eredetileg tervezett téma kiterjesztésére, vagy módosítására. Az eredeti tervekhez 

képest a feladatot, a helyszínt, a kivitelezési technikákat, a munkamódszert egyaránt 

változtathatja. A reflexióban megindokolja a módosítás okait.

A sikeresen alkalmazott feladatokból saját feladatgyűjteményt és a tanulói munkákat 

digitális válogatásban archiválja.

Képes az ismeretanyagot szemléltető művészettörténeti alkotások- és a 

feladatok kiválasztásánál a tanulók aktuális érzelmeihez és érdeklődéséhez 

alkalmazkodni.

A pedagógus alternatívákban képes gondolkodni, többféle órai és otthoni 

feladatot tervez. Amennyiben az óra elején, vagy akár közben a tanulók 

fizikai vagy érzelmi állapotának jelentős változását tapasztalja, mely a 

tervezett óravezetés menetét akadályozná, rugalmasan változtat eredeti 

elképzelésén (pl. alak tanulmány készítésénél beiktat gyors krokikat; 

felajánlja az eszközváltás lehetőségét; csoportmunkát alkalmaz).

3.3. 

Pozitív visszajelzésekre épülő, 

bizalomteli légkört alakít ki, ahol 

minden tanuló hibázhat, 

mindenkinek lehetősége van a 

javításra.

A vizuális kompetenciák mérését a tanulói önfejlesztésre használja. Értékelése 

fejlesztő, reflektív. Tudatosítja a tanulókban, hogy a hiányosságok megbeszélése a 

vizuális alkotó- és kifejező képesség, esztétikai érzékenység fejlődését szolgálja. 

Pozitív visszajelzésekkel támogat. Az alkotói légkör megteremtése érdekében a 

vizuális képességek különbözőségét szem előtt tartó, empatikus értékelést alkalmaz.

A hibázás, a tévesztés lehetőségét az alkotófolyamat természetes részének 

tekinti, személyes korrektúrával segíti az egyéni nehézségek áthidalását. Így 

elsősorban az alkotói gondolkodást, a fantázia, a személyiség kiteljesedését 

erősíti.

A korrektúrába bevonja a tanulót, ill. a csoporttársakat is. 

A hibázást természetesnek veszi, kommunikációjával megelőzi az elítélő 

megnyilvánulásokat (pl. a tévedését a tanuló rávezető kérdések segítségével 

maga helyesbíti.) A pedagógus nem tesz türelmetlenségből fakadó 

megjegyzéseket. Közvetlen, de nem személyeskedő atmoszférát teremt, előre 

tisztázott szerepviszonyokkal. 

3.4. 

A tanulást támogató környezetet 

teremt például a tanterem 

elrendezésével, a taneszközök 

használatával, a diákok 

döntéshozatalba való bevonásával. 

Portfóliója fotói tükrözik, hogy a megfelelő, változatos, esztétikus tanulási 

környezetekkel az alkotói légkör megteremtésére törekszik. 

A többirányú kommunikációt támogatva figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, 

ötleteit, kezdeményezéseit (pl. teremrend, ülésrend kialakításában, kézikönyvtár 

fejlesztésében, munkaeszközök, anyagok beszerzésében, tárgyak, modellek 

alkalmazásában).

A szaktanterme rendezett, a tanulók munkáit bemutató kiállítása átgondolt és célszerű. 

Gazdagon felszerelt szertárral, szemléltető anyagokkal, modellekkel, képanyaggal 

rendelkezik.

A szaktanterem és a szertár szakmai jellegének fejlesztéséhez hatékony 

segítséget ad (pl. szakkönyvek, meghatározó művészeti alkotások 

reprodukciói, tanulmányozásra alkalmas természeti és mesterséges formák, 

drapériák, gipszmodellek biztosításával). 

A szaktantermet az adott feladat, munkafolyamat jellegének megfelelően 

esztétikusan, praktikusan alakítja ki. Lehetőséget biztosít az 

infokommunikációs eszközök használatára.

A teremben kialakítja a csoport- a páros munka, az egyéni tevékenység 

feltételeit.

A tanulókat ösztönzi kommunikáció kezdeményezésére, közös 

kommunikációra. A tanulást támogatja a tanulók döntéshozatalba való 

bevonásával is.
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3.5. 

Megfelelő útmutatókat és az önálló 

tanuláshoz szükséges tanulási 

eszközöket biztosít a tanulók 

számára, pl. webes felületeket 

működtet, amelyeken megtalálhatók 

az egyes feladatokhoz tartozó 

útmutatók és a letölthető anyagok.

Hangsúlyt fektet a vizuális megismerés technikáinak és ezzel egyben az önálló 

ismeretszerzés képességének megalapozására és gyakorolására (pl. 

múzeumlátogatások, szakkönyvek, lexikonok, monográfiák, e-tartalmak rendszeres 

használata).

Az adott tanszakra, tantárgyra vonatkozó technikai eszközöket önálló tevékenység 

végzésére is biztosítja. (pl. szövőszék, linómetsző készlet, grafikai présgép, 

fényképezőgép, videó kamera).

A kortárs és az egyetemes művészet megismerése céljából házi-könyvtárat 

hoz létre katalógusok, életrajzi könyvek, szakszótárak, művészeti lexikonok, 

művészeti szakfolyóiratok gyűjtésével.

Az adott műfajra jellemző képanyagot, művészettörténeti, népművészeti 

anyagot digitális formában is biztosítja tanítványai számára. 

A tanórán a különböző eszközöket, anyagokat önállóan is használhatják a 

tanulók. (képanyagok, eszközök, tárgyak, modellek, stb.).

3.6. 

Kihasználja a tananyagban rejlő 

lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására.

A különböző céloknak megfelelő, átgondolt tanulási stratégiái a tanmenetében 

tudatosan tervezettek. 

A tanulói aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási 

módszereket alkalmaz. 

A tananyagot a vizuális megismerés, ismeretfeldolgozás, rendszerezés és kreatív 

alkalmazás folyamatának figyelembe vételével dolgozza fel. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonít a pedagógus a tevékenységközpontúságnak, amelyben a 

cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját; az alkotói magatartásban 

fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a lényegkiemelés, a 

problémaérzékenység és a problémamegoldó képesség. A művészeti ág tanulási 

módszerére jellemzően alkalmazza a folyamatszerűséget a szervesen kapcsolódó, 

egymásra épülő feladatsorokat, projekteket.

A tanulók önkifejezési készségének kialakítására és mélyítésére a személyre szabott 

feladatokkal, egyéni korrektúrával törekszik.

A pedagógus az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és 

jelenségek befogadására, értelmezésére ösztönözi tanítványait, gondolatainak, 

terveinek képi vagy plasztikai megoldásán keresztül. Ismeretet nyújt az adott 

tevékenységhez szükséges eszközhasználatra, anyagalakításra, vagy egyéb 

alkotófolyamat végig vitelére vonatkozóan. Folyamatosan fejleszti a tanulók 

figyelmes, kitartó munkavégzését. Az alkotási folyamat során a képzelet, az 

önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetésére ösztönzi tanítványait. A képi 

emlékezet és az esztétikai érzékenység kialakításának fejlesztésére törekszik.

A tanulók egyéni felkészüléséhez és gyakorlati munkájukhoz a tanulási 

folyamatba beilleszti a művészettörténeti könyveket, művészeti lexikonokat, 

ill. azok meghatározott elemeit.

3.7. 

Felismeri a tanulók tanulási 

problémáit, szükség esetén 

megfelelő szakmai segítséget kínál 

számukra.

A csoportjellemzőknek megfelelően tervezi az optimális tanulási módokat, az eltérő 

adottságú tanulók fejlesztésére alternatív feladatokat tervez (pl. színtévesztés esetén 

grafikai és plasztikai feladatokat). 

A fejlesztési tervekben megjelenik a tanulási probléma besorolása és az állandó, ill. 

alkalmi szaksegítség adás módjának és mértékének leírása. 

Lehetővé teszi, hogy az érintett tanulók adottságaikhoz és belső 

motivációjukhoz igazított célokkal és feladatokkal dolgozzanak (pl. saját 

modell használata). A beleélő képességet igénylő feladatokkal fejleszti 

tanítványai érzelmi intelligenciáját.

A tanuló tanulási problémájának megfelelően tervezi a feladatokat (pl. 

lassabban dolgozó tanulónál több időt biztosít a feladat megoldására, 

figyelemzavaros tanulónál kisebb egységekre, részfeladatokra bontja a 

tevékenységet).
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3.8. 

Tanítványaiban igyekszik 

kialakítani az önálló ismeretszerzés, 

kutatás igényét. Ösztönzi a 

tanulókat az IKT-eszközök hatékony 

használatára a tanulás folyamatában.

A hatékonyabb tanulás érdekében, bevonja az önálló ismeretszerzés lehetőségei közé 

az IKT-eszközöket is. A témák célzott felajánlásával lehetőséget ad az egyéni 

kutatómunkára, támogatja az e-tartalmak felhasználását (pl. stílusok, térábrázolási 

problémák, híres alkotók és alkotások, ábrázolási technikák önálló bemutatása tabló, 

kiselőadás vagy esszé formájában). 

Tudatosítja a forráskezelés etikai normáit. Kijelöl prezentációkészítő feladatokat. 

Igény szerint közreműködik közösségi tanulói oldalak létrehozásában.

Felhívja a tanulók figyelmét az igényes, színvonalas művészeti web oldalakra. 

Az internetes tartalmak mellett a nyomtatott szakirodalom jelentőségét, és 

használatát is hangsúlyozza (pl. E.H. Gombrich: A művészet története, Ales 

Krejca: A művészi grafika technikái, Hasel Harrison: Művészakadémia)..

Magyar és külföldi művészeti és múzeumi honlapokat ajánl a tanulók 

figyelmébe (pl. Műcsarnok, Magyar Nemzeti Galéria, Szépművészeti 

Múzeum, Iparművészeti Múzeum/Budapest, Louvre/ Párizs, Metropolitan 

Művészeti Múzeum/New York, British Museum/ London).

Az alsóbb évfolyamok esetén pl. egy-egy kiegészítő vagy háttér 

ismeret/fogalom feltérképezését bízza a gyerekekre az interneten. 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k: „A képző- és iparművészet a szűkebb és tágabb környezet művészeti emlékeinek megismertetésével ösztönözi tanulóit a meglévő értékek óvására, ápolásra. Láttatja a magyar és az 

egyetemes művészet közötti összefüggéseket, a mindenkori kulturális kontextust. Ismeri a vizuális alkotó- és befogadóképességek fejlődését. Ismeri a tanszakok, tantárgyak által közvetített fogalmak 

kialakulásának életkori sajátosságait, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Alkalmazza a kreativitás fejlesztésének lehetőségeit, módszereit. Ismeri a vizualitásnak az önismeretben, az 

identitás kialakításában és az önkifejezésben betöltött szerepét. Felismeri tanítványai tehetségét és gondozza őket, részt vesz tanulmányi versenyekre való felkészítésükben. Támogatást nyújt a hátrányos 

helyzetű tanulók műveltségének elmélyítésében. Ismeri a szaktárgyak tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákat, ezek fejlesztésének és diagnosztikus mérésének módszereit. Tisztában van a 

szaktárgyak a tanulók személyiségfejlődésében betöltött szerepével, lehetőségeivel. Képes a szaktárgyak speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos egyéni megértési nehézségek kezelésére. Képes a 

különböző adottságokkal, képességekkel, illetve előzetes tudással rendelkező tanulók tanulásának, fejlesztésének megfelelő módszerek megválasztására, tervezésére és alkalmazására, a pályaorientáció 

segítésére. Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani. Képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési 

lehetőségeket kihasználni, a tanulók önálló ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztályokban. Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Tiszteli a tanulók 

személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel viszonyulni minden tanítványához. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit 

biztosítani minden tanuló számára.”
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4.1. 

Munkájában a nevelést és az 

oktatást egységben szemléli és 

kezeli.

A pedagógus a tervezés során tudatosan keresi és felhasználja a komplexitás 

lehetőségét, amely átjárhatóságot biztosít a képző- és iparművészeti, a népművészeti és 

médiaművészeti területek, ill. az egyéb művészeti ágak között. A tanulók esztétikai 

nevelésével, a nemzeti, európai és az egyetemes kultúra és környezetük művészeti 

emlékeinek megismertetésével, azok befogadására nevelésével ösztönözi tanulóit a 

meglévő értékek óvására, ápolásra. A művészettörténeti ismeretek, kifejező-alkotói, 

kreatív-tervezői feladatok segítségével a tanulók önismeretét, erkölcsi felfogását és 

közösségi magatartását is alakítja. Láttatja a magyar és az egyetemes művészet közötti 

összefüggéseket, a mindenkori kulturális kontextust.

Terveiben megjelennek a helyi értékek, sajátosságok.

A tanítási óra során figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók 

érdeklődésére, a kézműves

hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző- és iparművészeti, 

médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket.

Kiaknázza a vizuális kultúra erkölcsi-nevelő hatását. A vizuális 

kommunikáció és a médiatartalmak közvetítése során, a személyes példaadás 

segítségével rámutat és belső igénnyé teszi az emberi értékeket (pl. az egyéb 

művészeti ágak- zene-, tánc-, színjátszás egy-egy alkotásának bemutatásával 

esztétikai élményt kínál).

4.2. 

A tanulói személyiség(ek) 

sajátosságait megfelelő 

módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.

Portfóliójában szerepelnek olyan hospitálási feljegyzések, amelyek a tanulói 

személyiség(ek) sajátosságainak feltárására utalók (pl. tehetségjegyeket feltáró szülő 

kérdőív, segítő szakemberek instrukciói, szociometria).

Dokumentumai tükrözik, hogy a vizuális kompetenciák fejlesztése érdekében csoport 

és projektmunkát is alkalmaz, ami megbízhatóbb lehetőséget ad a személyiségjegyek 

megfigyelésére.

A tanulók személyiségének, alkotóképességének fejlesztésére, a lélek 

formálására a művészet mellett a köznapi vizualitás területét is érintő kreatív 

feladatokat tervez. Az egyéni fejlődést szóbeli dicséretekkel, a kreativitás 

folyamatát segítő biztatásokkal támogatja. A sokoldalú készségfejlesztés 

során a vizuális képességek mellett a verbális képességek fejlesztésére is 

figyelmet fordít.

A tantárgy-specifikus alapelveket, eszközöket, eljárásokat felhasználja az 

egyéni bánásmód lehetőségeiben is. Figyelembe veszi a tanulók életkori 

sajátosságait, előképzettségét, intellektuális környezetét, különösképpen a 

nyelvi hiányt és hátrányt a befogadáshoz. Egyéni eljárásokat alkalmaz a 

hátrányos helyzetű tanulók képzésében, a felzárkóztatásban és a 

tehetséggondozásban; minderről a megbeszélésen beszámol.
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4.3. 

A tanuló(k) személyiségét nem 

statikusan, hanem fejlődésében 

szemléli.

A tanulók személyiségének fejlődésben való szemlélete határozza meg pedagógiáját. 

Ismeri az életkori vizuális alkotó- és befogadóképességek fejlődését (pl. a serdülők 

rajzaiban megfigyelhető változás, ill. a megjelenő irónia, önirónia, gúny a megerősödő 

én-tudat kifejeződései. Terveiben kitér az egyéni bánásmódot igénylő tanulók 

vizualitásának fejlesztésére (pl. az eltérő kulturális környezetből, más iskolatípusból 

érkező).

Nem állít fel végleges kategóriákat, a képességek minősítésétől tartózkodik. Elsősorban 

szöveges értékelést alkalmaz.

Esetelemzései, beszámolói dokumentálják a tanulók fejlődését.

Előtérbe helyezi az együttműködési készséget, mely feltételezi a személyközi 

kapcsolatok aktivitását, a kooperációt és innovációt.

Módszertani kultúrájában jelentős szerepet kapnak a csoportmunkák, ahol 

közvetlenebb formában képes a személyiség apró változásait, rezdüléseit 

érzékelni és azt a vizuális megismerés folyamatának tervezésekor 

differenciáltan figyelembe venni (pl. a környezetünkben található vizuális 

jelek gyűjtése után alternatív, kreatív megoldások keresése).

A tanítási óra elemzése során kitér a differenciálás mikéntjére, elvére, s főként 

az okaira (pl. egy technikai műveletsor -linometszés- elsajátítása során, a 

bemutatott órát megelőző tanulói ismeretek, jártasságok szintjéről lép tovább 

az óra tervezésekor; a tanulók egy részének még a technikai kivitelezést, míg 

másoknak a kreatív alkalmazást elősegítő feladatokat készít elő).

4.4. 

A tanuló(k) teljes személyiségének 

fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik.

Feladataiban teret ad az önálló kezdeményezésnek (pl. érdeklődés alapján választható 

feladat, határidőre beadandó önálló otthoni munka, versenyre felkészülés).

Olyan feladatokat is tervez, amelyek lehetőséget adnak a személyes egyedi 

stílusjegyek, motívumok és kifejezési módok kreatív alkalmazására.

Az alkotói légkör, a motiváció és a megfelelő munkaformák megválasztásával 

segíti tanítványait az önálló döntések meghozatalában és képi 

megjelenítésében.

A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész 

személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre 

tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások 

elősegítésével teremti meg az önkifejezés egyre differenciáltabb formáit (pl. 

az elkészült linódúcról készíthető nyomatok sokszínűsége, változatossága).

4.5. 

Felismeri a tanulók tanulási vagy 

személyiségfejlődési nehézségeit, és 

képes számukra segítséget nyújtani 

vagy más szakembertől segítséget 

kérni.

Nem állít fel végleges kategóriákat, a képességek minősítésétől tartózkodik. Elsősorban 

szöveges értékelést alkalmaz.

Esetelemzései, beszámolói dokumentálják a tanulók fejlődését.

A személyiségfejlődésükben problémákkal küzdő tanulók esetén a 

művészetterápia módszertanát is alkalmazza (pl. önbizalom, önállóság, 

pozitív szemlélet kialakításához). A több különböző szintű, de azonos 

vizuális problémát hordozó feladatsorral segíti az önbizalom 

kibontakoztatását (pl. figyelemzavar esetén több részfeladat adásával segíti a 

tanulót; a feladatok személyre szabására, a  gyakori korrektúrára 

összpontosít).

4.6. 

Különleges bánásmódot igénylő 

tanuló vagy tanulócsoport számára 

hosszabb távú fejlesztési terveket 

dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg 

is valósítja.

A különleges bánásmódot igénylő tehetséges tanulók számára (pl. versenyre) 

fejlesztési tervet készít.

Terveiben épít a szakértői véleményre és feltünteti a saját megfigyeléseit is. 

Portfóliójában erre az egyéni fejlesztési terv, vagy fejlesztési cél- és feladat kijelölést 

tartalmazó tanulói dokumentum és a megvalósulás (pl. a tanulói alkotások és annak 

színtereit bemutató fotó-prezentáció) reflexiói utalnak.

A hátrányos helyzetű gyerekeket személyiségét összetett módon, pl. 

múzeumpedagógiai foglalkozásokkal fejleszti. A tehetséges tanulók számára 

az órai differenciált feladatokkal is segítséget ad a szaktárgyi tanulmányi 

versenyekre való sikeres felkészülésükhöz (pl. rajzverseny, szakmai 

versenyek, művészettörténeti verseny). 

A továbbtanulni szándékozó tanulókat a felvételi követelményeknek 

megfelelő szinten segíti felkészülni (pl. célirányos feladatokkal támogatja 

felkészülését).
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4.7. 

Csoportos tanítás esetén is figyel az 

egyéni szükségletekre és a tanulók 

egyéni igényeinek megfelelő 

stratégiák alkalmazására.

Tervezetében megjelennek a különleges bánásmódot igénylő tanulói csoportok 

számára készült speciális rész-, vagy egész feladatok (pl. feladatsorok, 

projektfeladatok, tanórán kívüli feladatok).

Kiemeli az olyan nevelési, tanulási környezet kialakítására tett kísérleteit, amelyben a 

tanulók értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat.

A választás lehetőségeit magukban hordozó projektfeladatok, alkalmazásával 

segítséget ad az önállóság, a felelősségvállalás kibontakoztatásában.

A tanulók személyiségét, értelmi, érzelmi szintjét, érdeklődését szem előtt 

tartva választ a szakmai, módszertani lehetőségek közül. Komplex, csoportos 

munkát igénylő feladat, pl. filmkészítés esetén az egyéni érdeklődés alapján 

osztja szét a feladatokat (pl. rendező, operatőr, hangosító, főszereplő).

4.8. 

A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a 

tanulási folyamat részét kezeli, az 

egyéni megértést elősegítő módon 

reagál rájuk.

A pedagógus épít a természetes tanulási folyamatokra, a tapasztalt gyakran előforduló 

tanulói tévesztéseket, hibákat, általános jelenségeket, megoldási utakat és tévutakat is 

formáló, segítő szándékkal használja fel. Terveiben felkészül a típushibák 

megelőzésére, ezek ismeretében alternatív megközelítéseket is feltüntet.

A tanulók hibás ismereteit, a tévedéseket az egyéni megértést elősegítő módon 

korrigálja (az óra további részében is utalásokat tesz ezekre). A hibákat 

korrekt módon, tapintatosan más kontextusban történő megjelenítésével, az 

analogikus gondolkodás fejlesztésével javítja.

Felismerteti a tanulóval a tévedést, s rávezeti a helyes megoldásra. Ezeket az 

órán alkalmazza, a nem várt megnyilvánulásokra reflektál (pl. sokszorosító 

grafikai eljárások során a sikertelen nyomatok esetén segít feltárni a probléma 

okát).

4.9. 

Az általános pedagógiai célrendszert 

és az egyéni szükségletekhez 

igazodó fejlesztési célokat 

egységben kezeli.

A pedagógus képes a tanulócsoportbeli egyéni tanulói különbségekhez és tanulási 

utakhoz igazodni. 

Az órai differenciált foglalkozásokhoz és a párhuzamos képzőművészeti 

tevékenységformáihoz tematikus terveket készít.

Óráin a személyes képességek ismeretében kínálja fel a vizuális 

problémafelvetések szintjeit. A fokozatosság elve így tükrözi a kapcsolódást a 

tanulók önértékelésével, önfejlesztésével, a magasabb szintre lépés 

ambícióival. A saját pedagógiai gyakorlatában korábban már sikeresen 

alkalmazott fejlesztő feladatsorokat képes az egyéni szükségletek szerint 

szelektíven alkalmazni.

Az óraelemzés során beszámol a tanulókhoz való alkalmazkodás elveiről, az 

órán látható mozzanatok kiemelésével.

4.10.      

   

Reálisan és szakszerűen elemzi és 

értékeli saját gyakorlatában az 

egyéni bánásmód megvalósítását.

A pedagógus kidolgozott és követhető kritérium-orientált értékelő rendszert alkalmaz. 

Értékelési rendszere felülvizsgálatára és korrekciójára képes. A pedagógus 

reflexiójában értékeli a produktumokon keresztül figyelemmel kísért egyéni fejlődési 

ütem aktuális szintjeit. Idéz az iskolai kiállítások vendégkönyvéből, a nyomtatott 

sajtóban megjelenő publikációkból. Mellékeli a tanulói munkák kiállítási meghívóit.

A pedagógus az óraelemzés során értékeli a tanítási folyamat sikeres és 

problémás elemeit az egyéni bánásmód megvalósítása szempontjából ( pl.: 

kritikusan elemzi a tanórai differenciálás eredményes vagy eredménytelen 

voltát).

A korábban alkalmazott módszereit kreatív módon, az egyéni szükségletek 

szerint új elemekkel bővíti.
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

5.1. 
Óráin harmóniát, biztonságot, 

elfogadó légkört teremt.

A pedagógus tudatosan épít (tananyag – témaeszközök, a munkaformák, közösségi 

szokások tekintetében) arra, hogy az órái harmonikus légkörben teljenek. 

Reflexiójában értékeli a megvalósultakat.  Tudatosan és gyakran alkalmaz kooperatív 

tanulási struktúrákat, amelyekben az építő egymásra utaltság, a párhuzamos 

interakciók, a heterogenitás, az egyéni felelősség elve is hangsúlyt kap.

Megteremti az alkotás és befogadás, a reflektív gondolkodás, a kommunikáció 

fejlesztéséhez nélkülözhetetlen nyugodt, harmonikus tanórai keretet. A 

tanórán többféle szerepben vesz részt; szervez, motivál, segít, érvel.

Az órán megmutatkozik a pedagógus elkötelezettsége az egyenlő bánásmód 

elve mellett, gyakorlatában, kommunikációjában példát mutat erre (pl.: 

tolerálja a lassabban haladó tanulókat, igyekszik mindenkire azonos figyelmet 

fordítani, a gyengébben dolgozó tanulók esetében is próbál pozitívumokat 

kiemelni, inspirálni őket a további hatékony munkára). Pozitív 

visszajelzéseket ad.

5.2. 
Tanítványait egymás elfogadására, 

tiszteletére neveli.

A pedagógus olyan konkrét képzőművészeti-, vagy általános mintákat, témákat keres 

és programokat szervez, amelyek által példát mutathat a gyerekeknek az egymás 

elfogadására, tiszteletére és az együttműködésre (pl. közös kiállítás szervezése a saját 

munkákból; egymás munkáinak értékelése, véleményformálás egy közösen 

megtekintett tárlatról; egy művészettörténeti korszak vagy műalkotás közös elemzése, 

értékelése).

Fontos hangsúlyt tulajdonít a képző- és iparművészeti ág sajátosságának, az 

interaktivitásnak és együttműködési készségnek, amely feltételezi a 

személyközi kapcsolatok aktivitását, a kooperációt és az innovációt pl. a 

kortárs művészetről kialakuló vitákban egymás véleményének megismerésére 

és a saját értékítélet indoklására nevel. Kialakítja a másik véleményét 

meghallgató és tiszteletben tartó magatartásformát. Maga is példát ad 

tanítványainak (pl. beszédmodorával, stílusával, megjelenésével). 

Tanítványaiban tudatosítja, hogy a vizuális képességek tekintetében 

mindenkiben más-más érték van jelen.

Az órai kommunikációs helyzetekben   a tanulók egymás közti 

megnyilvánulásai, ill. az arra adott  tanári reakciók  az elfogadásról 

árulkodnak. 

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység

Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k: "Képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges működését. Alkalmazza az 

együttműködést támogató, motiváló módszereket a szaktárgyi oktatás keretében. Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. Segíti a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulását, a 

demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadását. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-

kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai, illetve iskolán kívüli életét. Képes hozzájárulni az iskolai toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez. Elkötelezett az alapvető 

demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység, segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi tanári munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni. Elkötelezett a nemzeti értékek és 

azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt. Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, 

nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre. Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. Törekszik a 

fiatalok világáról minél több ismeretet szerezni, tiszteli különbözőségeiket és jogaikat. Folyamatosan együttműködik a szülőkkel.” 
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5.3. 

Munkájában figyelembe veszi a 

tanulók és a tanulóközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi 

háttéréből adódó sajátosságait.

A csoportprofilban árnyaltan jelzi tanítványai családi hátterét, igényeit és lehetőségeit, 

ill. körültekintőn tájékozódott az iskola sajátos környezetét illetően is.    

Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális 

jelenségeket, amelyek az interkulturális nevelést megvalósítják. 

A pedagógus hozzáállására jellemző a szociális érzékenység és empátia. Az 

órán a választott téma és a választhatóság a sokszínű társadalmi közeget 

tükrözi. Érzékeny a társadalmi hátrányok iránt. Ügyel arra, hogy a hátrányos 

helyzet ne gátolja a tanuló művészeti képességeinek kibontakozását

pl. a média világából vett példák elemzésével felhívja a figyelmet az ember- 

jogi nevelés fontosságára, a közös értékekre (a különböző etnikumú emberek 

elfogadását segítő Benetton reklámplakátok), tájékoztat olyan akciókról, mint 

pl. a „Kortárs képzőművészek az emberi jogokért” – aukció.

5.4. 

Az együttműködést támogató, 

motiváló módszereket alkalmaz 

mind a szaktárgyi oktatás keretében, 

mind a szabadidős tevékenységek 

során.

A pedagógus a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében figyelembe veszi a 

közösségfejlesztés szempontjait (pl. a tanulók munkáját bemutató iskolai- és tágabb 

körű kiállítások szervezése, iskolai ünnepségekhez, programokhoz kapcsolódó 

díszlettervezés). 

A tanórákon a versengés túlsúlya helyett az együttműködést, az építő 

egymásrautaltságot igénylő módszertani eljárásokkal, programokkal, tevékenységekkel 

dolgozik. 

Ösztönzi tanítványait képző és iparművészeti kiállításokon, pályázatokon, 

tanulmányi versenyeken való résztvételre.

Az adott órán és az elemzés során különbséget tesz az etikus verseny 

(motiválás eszköze), és a teljesítménykényszer között; ez utóbbit a tervező és 

szervezőmunka során tudatosan kerüli (pl. közös kiállítás rendezés, 

díszlettervezés során fejleszti a közösségi szellemet, az elfogadottság érzését, 

segíti az egyén szocializációját, együttműködési készségének fejlődését).

5.5. 

Az iskolai, osztálytermi 

konfliktusok megelőzésére 

törekszik, például megbeszélések 

szervezésével, közös szabályok 

megfogalmazásával, következetes és 

kiszámítható értékeléssel.

A gyerekekkel közösen alkotott szabály- és szokásrendszer meglétére utal a 

dokumentumokban: helyzetelemzések és/vagy feljegyzések és/vagy projektnapló(k) 

formájában. 

Áttekinthetően rendszerezi az órai-, vagy iskolán kívüli (pl. a múzeumlátogatás) 

zavartalan ismeretszerző- és alkotó munka szokásait, az értékelési rendszer szabályait, 

feltételeit, technikai részleteit.

Megbeszéli a tanulókkal a konfliktusok megelőzését szolgáló szabályokat: a 

szaktanterem, a rajzszertár használatát, az órára érkezést és az óra 

befejezésének menetét.

A konfliktus, a félreértés megelőzése érdekében tisztázza az elvárt viselkedési 

módot, az értékelés kritériumait. Ezekre az óra végén visszatér.

5.6. 

A csoportjaiban felmerülő 

konfliktusokat felismeri, helyesen 

értelmezi, és hatékonyan kezeli.

Terveiből kitűnik, hogy ismeri a csoportban rejlő konfliktusforrásokat, azok 

megelőzésre- és megoldására törekszik.  

Tanulói csoportjait pedagógiai rutinnal, tapintattal szervezi.  

Az előforduló konfliktusokat, belső feszültségeket a tanulók munkái alapján felismeri, 

elemzi, ill. a képzőművészet eszközeit is alkalmazza az ellentétek hatékony kezelésre.

A pedagógus  gyakran alkalmazza a csoport- és projektmunkát, a 

beszélgetések módszerével segíti a toleranciát, a konfliktushelyzetek 

megoldását (pl. a tanulói alkotások értékelésekor elhangzó rosszindulatú 

megjegyzéseket  a helyzet adta nevelési lehetőségek kiaknázásával rendezi el).

A látott óra és annak elemzése során a tanár a felmerülő problémákat 

fejlesztési feladatként értelmezi. Az órán az aktuális konfliktus megoldásával 

nem vár. Tudatosítja a nonverbális kommunikáció jelentőségét: 

arckifejezések, gesztusok értelmezése egy feladat kapcsán.
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5.7. 

A tanulók közötti kommunikációt, 

véleménycserét ösztönzi, fejleszti a 

tanulók vitakultúráját

Olyan feladatokat tervez, amelyek véleménycserére, állásfoglalásra késztetik a 

tanulókat (pl. a múzeumlátogatás tapasztalatai alapján beszélgetés, vita) a tanulók 

vitakultúrájának fejlesztésére is koncentrál. 

Olyan kreatív és vizuális kommunikációs feladatokat tervez, amelyek 

lehetőséget adnak a közvetett és közvetlen módon a kommunikációs 

képességek fejlesztésére, egymás véleményének meghallgatására, elfogadására 

(pl. a másik munkáinak értékelése, szerepjátékok, kiselőadások). Az 

elektronikus és nyomtatott médiumok felhasználásával erősíti a tanulók 

kritikus hozzáállását.

A látott órán pl. véleménykülönbség esetén nem dönt direkt módon, hanem 

konszenzus kialakítására törekszik. Gyakoroltatja az érvelés technikáját, 

döntési helyzetet teremt, melyben ütközteti az eltérő véleményeket. A vita 

alatti indulatok felismertetésére és tudatosítására törekszik.

5.8. 

Értékközvetítő tevékenysége 

tudatos. Együttműködés, altruizmus, 

nyitottság, társadalmi érzékenység, 

más kultúrák elfogadása jellemzi.

A tanár elkötelezett a szélesebb társadalmi közösség építésében  és közvetíti a 

tevékeny állampolgári, közösségi magatartásmód értékeit a tanulók számára.  

Törekszik  szemléletformáló programok látogatására (Ability Park, Néprajzi Múzeum, 

hajléktalanokat felkaroló sportegyesületek stb.). 

A kultúrák közötti különbségek megismertetésére témanapokat, az egyetemes emberi 

értékek elfogadását célzó kulturális rendezvények, kiállítások meglátogatását tervezi. 

Az aktuális eseményekről rendszeresen tájékoztat a faliújságon látható 

fotódokumentáció, a tanulók rajzos élménybeszámolója, iskolai honlap segítségével.

Tudatosan kiaknázza  a magyar és az egyetemes művészettörténeti 

alkotásokban, népművészeti tárgyakban rejlő lehetőségeket a társadalmi 

sokrétűség, a különböző kultúrák megismerésére, az eltérő kulturális háttérhez 

való megfelelő viszonyulásra, a toleranciára, az együttműködő 

kommunikációra, az értékek felismerésére.

Adott tartalom lehetőségeit tudatosan kihasználja a kulturális különbségek 

bemutatására (pl. a térbeli tájékozódás megnevezési módjai: 42. vagy Kossuth 

utca). Különböző művészeti ismeretek nyújtásával küzd az előítéletek ellen 

(pl. zenei műfajok bemutatása, tánc-, színházi kultúra megismertetése).

5.9. 

Az együttműködés, kommunikáció 

elősegítésére online közösségeket 

hoz létre, ahol értékteremtő, 

tevékeny, követendő mintát mutat a 

diákoknak a digitális eszközök 

funkcionális használatának terén.

A tanulói alkotások bemutatásával segíti az iskolai rendezvények, aktuális kulturális 

események, tankerületi vetélkedők közösségformáló/teremtő hatását.

A szülőkkel együttműködésben, a tanulóinak lehetőséget teremt a csoporthoz való 

tartozás élményének digitális megélésére is. Megtervezi az online megjelenés formáit, 

megkeresi az online publikációk lehetőségeit.

Megszervezi az órákkal kapcsolatos feladatok, képanyagok, információk 

terjesztését, rendszeres kapcsolattartást. Óráin készségszinten használja az 

infokommunikációs eszközöket. 

Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a csoport által használt közösségi 

felületen – az óra témájával, közvetlen anyagával vagy annak 

összefüggéseivel kapcsolatban – milyen etikus lehetőségek kínálkoznak.

5.10.      

   

Tudatosan alkalmazza a 

közösségfejlesztés változatos 

módszereit.

Közösségi programokat szervez (pl. farsang, kirándulás, múzeumlátogatás, kulturális 

vetélkedő) a kollégákkal együttműködve. 

Az iskola hagyományainak, arculatának alakításában segédkezik. 

Helyzetelemzéseiben, terveiben utal a közösségfejlesztés lépéseire is.  

Az iskolán kívüli tapasztalatok, közös élmények beépítése az óra menetébe, 

konklúziók, reflexiók megfogalmazása (pl. kiselőadás művészeti 

eseményekről, kiállításról).

A demokratikus attitűdök fejlesztése megjelenik a tanórán (pl. kooperatív 

csoportmunkát igénylő feladatokat ad, melyek csak együttes megoldás esetén 

adnak jó eredményt).
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

6.1. 

Jól ismeri a szaktárgy tantervi 

követelményeit, és képes saját 

követelményeit ezek 

figyelembevételével és saját 

tanulócsoportjának ismeretében 

pontosan körülhatárolni, 

következetesen alkalmazni.

Ismeri a képző- és iparművészetek tanításának kerettantervét, és vizsgakövetelményeit. 

Képes az intézmény pedagógiai programja szerint a tanulócsoportjának arculatára 

következetesen alkalmazni az előirányzatokat. 

Az elsajátítandó tudás sajátosságai és a pedagógiai környezet közötti összhang 

megteremtésével, a hiányosságok és erények feltérképezése után építi be tanrendjébe a 

speciális fejlesztést szolgáló feladatokat (pl. a térbeliség ábrázolásának fejlesztésére a 

térbeliséget kifejező eszközök vizsgálata műalkotásokon keresztül, valamint 

alkalmazásuk különböző részfeladatokban).

Adott tantárgy tantervben megfogalmazott év végi követelményeit a 

tanulócsoport összetételének megfelelően kontrolálja. 

A tananyagot szükség esetén az évfolyamok között átcsoportosítja. Erről a 

látott óra, tantárgy kapcsán az elemzés során beszámol.

Az óra tananyagát a csoport fejlesztési céljaihoz igazítva, az állandó 

visszacsatolás megvalósítása mellett dolgozza fel (pl. külső tértanulmány 

esetén a lineáris perspektíva, méretperspektíva, relatív magassági helyzet, 

relatív részletgazdagság, fény-árnyék hatás következetes rendszereinek 

vizsgálata).

6.2. 

Céljainak megfelelően, változatosan 

és nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési módszereket, 

eszközöket.

Ismeri a formatív és a diagnosztikus értékelés előnyeit. Az alkotó munka színvonala 

érdekében nyitott új alternatív értékelési eszközök és módszerek kipróbálására (pl. 

direkt és indirekt közlések, kifejezések analitikus értékelése).

A tanító a reflexióban indokolja az értékelési módszere megválasztását, amely a 

pedagógiai céloknak alárendelt.

Az órán a tanulói teljesítményeket, szóbeli kiegészítéseket szövegesen értékeli 

a pedagógus. Értékelési eljárását következetesen alkalmazza,   részértékelései 

segítséget adnak az adott területen gyengén teljesítőknek.

A feladatmegoldásokat, alkotásokat figyelembe veszi az vizuális tartalmak és 

technikák további feldolgozásakor (pl. a szín-, tónus- és méretkontrasztok 

hatásainak felhasználása során).

6.3. 

A szaktárgy ismereteit és speciális 

kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő 

teszteket) készít.

A pedagógus a fejlesztési, tartalmi és mérésmetodikai elveinek megfelelő, a 

tanulócsoport sajátosságait is figyelembe vevő tudásszintmérő feladatsorokat készít 

elsősorban a befogadó képességek mérésének megkönnyítéséhez (művészettörténeti 

ismeretek, műelemző képességek vizsgálata, térábrázolási ismeretek fejlettségi szintje). 

A reflexióban elemzi a feladatválasztást, a feladatok sorrendjét, a pontozási és 

súlyozási elveit.

A festői, sokszorosító grafikai vagy tervezőgrafikai képalkotás, a szobrászi, 

vagy egyéb tárgyalkotás esetén maguknak a tanulói alkotások analitikus 

értékelésével méri a képalkotás és a képi kommunikáció kompetencia 

szintjeit. Az elemző, értelmező képességek valamint más speciális szaktárgyi 

(színtani ismeretek, művészettörténet, népművészet) ismeretek mérésére az 

alkalmankénti szóbeli kifejtés mellett feladatlapokat, tesztlapokat is alkalmaz.

Az értékelés eredményeit, s tanulságait az adott órán megbeszélik.

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k:„Szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel. Ismeri a 

szaktantárgy tanítása-tanulása során elsajátított ismeretek és fejlesztendő kompetenciák mérésére, értékelésére alkalmas sajátos módszereket, eszközöket. Az értékelés során képes figyelembe venni az értékelés 

hatásait a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelésére. Képes elősegíteni a tanulók reális önértékelését és alkalmazni a tanulók önbecsülését támogató ellenőrzési 

módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás szempontjait. Képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök 

elkészítésére. Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.”
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6.4. 

A tanulás támogatása érdekében az 

órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre.

Az óratervek tükrözik az ellenőrzés és értékelés következetes tervezését.

A művészettörténeti, a műelemző, az ábrázoló geometriai, színtani ismereteket mérő 

feladatlapok értékeléséből konklúziókat von le és szükség szerint ismétlő feladatokat 

tervez.

Az általános értékelés mellett lehetőség szerint a tanulói munkák készítése 

közben és elkészültével is személyre szóló, de mások számára is tanulságos 

értékelést ad.

Törekszik az órákon a folyamatos formatív visszajelzésre a tanulás 

támogatása érdekében (pl. néhány szavas, egy-két mondatos megjegyzést fűz 

a tanulók megnyilvánulásaihoz.

6.5. 
Visszajelzései, értékelései világosak, 

egyértelműek, tárgyszerűek.

A pedagógus a különféle tevékenységek ismereteit  és azok értékelését is megtervezi. 

Szempontjai egyértelműek és követhetők a diákok, szülők számára. 

Az értékelési rendszerének leírása a vizuális kompetenciákhoz igazított (pl. a 

kompozíciós megoldások, a formanyelv és a tartalom kapcsolata). Reflektív értékelései 

tárgyilagosak, objektív elemeket is tartalmazók, ami a tanári tervezőmunka 

továbbvitelének fontos feltétele.

Az összegyűjtött anyagok tartalmaznak értékelési szempontokat, s arra is reflektálnak, 

mikor és hogyan ismerhetik meg a tanulók, szülők ezeket.

Az értékelési szempontokat az adott vizuális probléma feldolgozásának iránya 

szerint határozza meg (pl. a tér megjelenítésének lehetőségei a színek, a 

formák nagysága és helyzete által). Az értékelés során mindig relatív 

objektivitásra törekszik (pl. a vizuális megismerés minőségét a megjelenített 

arányok, karakterek, felületek, téri jellemzők, fényviszonyok és színek alapján 

értékeli; a vizuális kommunikáció minőségét a formaértelmezések, a 

jelképteremtés és a kompozíció alapján értékeli; a vizuális kifejezés 

minőségét a képalkotó technikák, a forma- és színkontrasztok használata, 

valamint a kompozíció jellemzői alapján értékeli).

Értékelési szempontjainak alkalmazása egyértelmű és követhető a tanulók 

számára. Az órán adott visszajelzései tömörek, lényegre irányulnak. Mindig a 

teljesítményt, és nem a tanulót értékeli.

6.6. 
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a 

tanulók fejlődését segíti.

Értékeli a vizuális kommunikációs kompetenciát, a kritikai attitűdöt, az egyéni ütemet. 

A tanulói munkák értékelése, részértékelése a megadott értékelési szempontok alapján 

történik, ezzel is elősegítve az önértékelést (pl. a kreatív tervezések feladatnál a 

transzformálás mértéke, a karakterjegyek kiemelése, az új kontextus megteremtésének 

leleményessége). 

Az értékelés során a tanulók tudását állapítja meg és a fejlődését támogatja. 

Visszajelzéseivel a feladatok tartalmi, szerkezeti minősítésére is ráirányítja a tanulók 

figyelmét.

Külön bírálati szempontok szerint értékeli a látvány utáni ábrázolásokat, a 

tervezés és tárgyalkotás produktumait és a kifejező képalkotás összetevőit. 

Ezeket az értékelési szempontokat a tanulókkal is ismerteti.

Az órán adott visszajelzései, korrektúrái ösztönző hatásúak.

6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan 

munkaformák és módszerek 

alkalmazására törekszik, amelyek 

elősegítik a tanulók önértékelési 

képességének kialakulását, 

fejlesztését.

A portfólió tartalmazza a tanulók önértékelésére alkalmazott fejlesztés módját (pl. 

tanári indirekt, csoport és a tanulói önértékelés). 

Az anyaghasználathoz, a formaalakításhoz, a téralakításhoz, a 

színhasználathoz és a kompozícióhoz kapcsolódó értékelési szempontok 

adásával fejleszti a tanulók önértékelését, önismeretét. A tanulók ön- és 

társértékeléseket fogalmaznak meg a kapott szempontok és a vizuális nyelv 

alkalmazásával.

Olyan tanítási és értékelő eljárásokat használ, melyek fejlődésre, s az 

önértékelés fejlesztésre ösztönöznek (pl. a tevékenységformák 

produktumainak önértékelése vagy/és közös szempontok alapján történő 

értékelése, az együttműködést igénylő munkaformák, helyzetek értékelése 

közös szempontrendszer alapján, tesztek javítása, értékelése pármunkában).
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6.8. 

Önállóan képes a tanulói munkák 

értékeléséből kapott adatokat 

elemezni, az egyéni, illetve a 

csoportos fejlesztés alapjaként 

használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani.

A portfólió tartalmazza, hogy a tanító az értékelési adatok elemzésének segítségével 

hogyan fejleszti, módosítja saját gyakorlatát.

A diagnosztikus értékelő lapok elemzéséből kiderül, hogy a különféle munkaformák 

(csoport, páros és projekt) hogyan hatnak az egyéni teljesítmény szintekre és ezeket 

felhasználja a további munkaformák tervezésénél.

Képes az alkotófolyamat megakadása esetén a pozitív elemek 

hangsúlyozásával a hiányosságokat kijavítani, a lemaradások fejlesztését 

elérni egyéni és csoportkorrektúra segítségével egyaránt.

Az óramegbeszélésen kiderül, hogy a tanár a tanulói munkák értékeléséből 

kapott adatokat önállóan elemzi, tipizálja; az egyéni, ill. a csoportos fejlesztés 

egyik fontos támpontjaként használja. Ennek függvényében képes szükség 

esetén gyakorlatát módosítani.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7.1. 

Kommunikációját minden partnerrel 

a kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi.

Portfóliójában jellemzi az iskola pedagógiai programjában is megjelenő – a vizuális 

kultúra szintereit érintő - partneri kapcsolatrendszereit. 

Szakmai helyzetekben tárgyilagos kommunikációt folytat a diákokkal, szülőkkel, más 

szakterületek képviselőivel.

A pedagógus órai, műhelymunkai gyakorlatára  a konstruktív kommunikáció  

jellemző.  A vizualitás területén változatos, újszerű kommunikációs 

módszerek alkalmazására is képes (pl. az érzékszervi tapasztalatok 

összekapcsolása; fénykísérletek a vizuális jelenségek törvényszerűségeinek 

feltárására).

Az órán a pedagógus sokszor feltesz ösztönző, konstruktív kérdéseket az 

egyének, és a csoport számára egyaránt. Az esetleges tévedéseket természetes 

módon, egyszerű reflexióként kezeli, amelynek helye van a tanulási 

folyamatban, de  építő jelleggel  korrigálja is azokat. A kommunikációját a 

kölcsönösség jellemzi,  a tanulók is kérdezhetnek, kérhetnek tanácsot a 

feladatmegoldás, az alkotás során.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k:„Ismeri az szaktantermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről. A szakképzett tanár képes a 

tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására. Szakmai szituációkban képes szakszerű, 

közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának 

megfelelően. Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. Képes 

meghatározni saját szakmai szerepvállalását. Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni. Jól tájékozódik a pedagógiai és a képzőművészeti 

szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e területek  fejlesztési eredményeit, tisztában van a pedagógiai innováció sajátosságaival. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, segítő 

kommunikációra. Kész együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Kész részt vállalni a szaktárggyal kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységben. Törekszik önismeretének, saját 

személyiségének fejlesztésére, testi- lelki egészségének megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s 

reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szakmódszertani és neveléstudományi 

megújulásra. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.”

22



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

7.2. 

A kapcsolattartás formái és az 

együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a 

különböző online csatornákat.

Portfóliójában utal a partnerekkel való aktív kapcsolattartás alkalmazott módszereire.

A szülőket e-mail-ben tájékoztatja az elektronikus napló és/vagy a közös csoport-

levelező programok (pl. művelődési intézményeinek látogatása, kulturális programok 

témája és ideje).

Rendszeres a kapcsolattartása a múzeumokkal, kulturális intézményekkel (pl. 

hírlevelek, személyes megbeszélések).

Az adott órán a tanár közvetett szemléltetésre használja az IKT-eszközöket, 

főként gondolatindítóként (bemutatás, ráhangolódás) vagy magyarázatképpen, 

esetleg ellenőrzés céljával. A fotó- és film tanszak esetén az 

infokommunikációs eszközök alapeszköznek számítanak. Mindezt az elemzés 

során kifejti.

Lehetőséget biztosít tanítványainak, hogy a tananyaghoz kapcsolódó, digitális 

formában gyűjtött vagy készített kreatív alkotásaikat online módon is 

elküldhessék. Bizonyos esetekben az online csatornát a korrektúra 

eszközeként is használja.

7.3. 

Nyitott a szülő, a tanuló, az 

intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, 

felhasználja őket szakmai fejlődése 

érdekében.

A kollégák, szülők közötti információcsere hatékony módszereire törekszik. A 

szülőkkel történő együttműködésben (pl. a múzeum- és kiállítás látogatások) épít a 

véleményükre.  

Tiszteli más kollégák eredményeit. Betartja a kommunikációs partnerek és saját maga 

kompetenciahatárait, az elhangzott véleményeket szakmai szempontból mérlegeli. 

A pedagógiai tevékenységére vonatkozó kritikát építőnek tekintve, a szakmai fejlődése 

érdekében értékeli.

Nyitott személyiség, akit a vizuális kultúra interdiszciplináris jellege miatt is 

az együttműködő, konstruktív tevékenység és kommunikáció jellemez.

Az órán az adott intézményben érzékelhető kommunikációs szokásokat a 

demokratikus attitűdök alakításának szolgálatába állítja, toleránsan, 

empatikusan viselkedik, keresi az együttműködés lehetőségeit iskolán belül és 

azon kívül is. 

Az óramegbeszélésen a szakmai véleményeket továbbfejlődése szempontjából 

értékeli, elfogadja.

7.4. 

A diákok érdekében önállóan, 

tudatosan és kezdeményezően 

együttműködik a kollégákkal, a 

szülőkkel, a szakmai partnerekkel, 

szervezetekkel.

A dokumentációból kiderül, hogy ismeri a pedagógiai kommunikáció 

személyiségfejlődésben betöltött szerepét. A tanulókkal, kollégákkal, szülőkkel való 

asszertív kommunikáció jellemzi. Együttműködésre törekszik a tanulócsoportokban 

tanító kollégákkal, együttműködési megállapodásra törekszik múzeumokkal, 

galériákkal, felsőoktatási intézményekkel, a művészeti területeken dolgozó vagy alkotó 

szülőkkel. A szülői munkaközösségek számára egyértelmű tájékoztatást ad a tanórákra 

szükséges felszerelések jellegéről, típusairól, beszerzési módjáról, tárolási formáiról, 

az iskolagaléria programjáról.

A tanulók számára egyértelművé teszi a szükséges felszerelések összetételét, a 

taneszközök használatának, tárolásának módját, a szaktanterem használatának 

rendjét. Szorosan együttműködik a csoportot tanító további szaktanárokkal. 

Fontosnak tartja az iskolán kívüli tevékenységek szereplőivel az aktív tanulói 

együttműködést (múzeumok, galériák, közművelődési intézmények, 

kiállítóhelyek, könyvtárak). Segítő kommunikációval alapozza meg a jó tanár-

tanuló-szülő kapcsolatot.

A segítő szakemberekkel - a fejlesztés érdekében - együttműködik, 

információit megosztja, szükség esetén segítséget  kér. Az óramegbeszélésen 

beszámol az együttműködés formáiról, tanulságairól, hasznosságáról. 
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7.5. 

A megbeszéléseken, a vitákban, az 

értekezleteken rendszeresen kifejti 

szakmai álláspontját, a vitákban 

képes másokat meggyőzni, és ő 

maga is meggyőzhető.

A saját- és külső intézmény/munkacsoport hatékony munkájának érdekében aktív 

szerepet vállal (pl. értekezlet véleményezése, elemzése, program kezdeményezése, 

értékelése). 

Az iskolai és iskolán kívüli múzeumlátogatások, tanulmányi kirándulások, a 

projekthetek, nevelési értekezletek lehetőségét kihasználja a szakmai véleménycserére, 

a saját szakmai értékrendjének képviseletére. 

Felvállalja és felszínre hozza a tömegkommunikáció által terjesztett kényes és 

hibás tartalmakat is, a tanulók helyes értékrendjének kialakítása érdekében. 

Az eseményekről készített tanulói rajzok, fotók gyűjteményének elemzése 

segíti álláspontjának képviseletét.

Az óralátogatáson a pedagógus kommunikációja a tartalom előlendítését 

és/vagy a fejlesztést szolgálja, sok a szervezésre utaló közlése. Minden 

megnyilvánulása a tanári tudatosságát sugározza; óraelemzésére  az 

asszertivitás jellemző.

7.6. 

Iskolai tevékenységei során 

felmerülő/kapott feladatait, 

problémáit önállóan, a szervezet 

működési rendszerének megfelelő 

módon kezeli, intézi.

Szerepet vállal a tantestületi team-munkában (pl. ünnepi dekoráció, versenyplakát, 

meghívó készítése).

Iskolai- és tágabb körű (kerületi, városi, regionális) kulturális és szaktárgyi versenyek 

szervezésében közreműködik. Részt vesz az iskolai környezetalakításban pl. 

kiállítások szervezése, dekorációk aktualizálása.

Tanítványait szaktárgyi tanulmányi versenyeken, művészeti, tervezési 

pályázatokon való részvételre motiválja, készíti fel.

Az iskola szervezeti kultúrája alapján végzi munkáját. Képes az önálló 

fejlesztési és nevelőmunkára, valamint a segítő szakemberekkel és szakos 

kollégáival szoros együttműködésben dolgozni. A csoportot tanító 

kollégákkal rendszeresen egyeztet, a csoport és a tanulók egyéni fejlődését 

közös együttműködéssel támogatják.

7.7. 

A szakmai munkaközösség 

munkájában kezdeményezően és 

aktívan részt vállal. Együttműködik 

pedagógustársaival különböző 

pedagógiai és tanulásszervezési 

eljárások (pl. projektoktatás, 

témanap, ünnepség, kirándulás) 

megvalósításában.

Kollegáival együttműködve képes osztály-, évfolyam-, iskolai szintű projekthetek, 

iskolai kulturális programok megszervezésére, lebonyolítására. Tantárgyközi 

együttműködésben múzeumlátogatásokat kezdeményez.

A portfóliója tartalmazza a különböző iskolai- és iskolán kívüli programok szakági 

kooperációt igénylő mozzanatait és értékelésüket.

Tanítványaival nyomon követik és megbeszélik a meglátogatott művészeti 

eseményekről a médiumokban megjelenő reflexiókat, kritikákat, 

beszámolókat. 

Az órájába beépíti a szakmai team megállapodásait (pl. eszközök vagy 

munkaformák egyezményes használata, felhasználja a különböző iskolai 

rendezvények nyújtotta alkalmakat). Mindezekre az elemzésen kitér.

7.8. 

A tanuláshoz megfelelő hatékony és 

nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki.

Terveiben utal a kommunikációs és interakciós lehetőségekre, a kommunikációs 

készségfejlesztés céljaira, amelyekkel a harmonikus eredményességre törekszik.   

Megteremti a nyugodt alkotó műhelymunka feltételeit, figyelemmel kíséri annak 

másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon törekszik a hibák javítására. 

Képes nyugodt, bizalmi légkört teremteni és támogatni a tanulók egymás 

közötti kommunikációját, továbbá  biztosítani a hatékony alkotói tevékenység 

feltételeit.

Kommunikációja az asszertivitás példája, a tér- és munkaszervezése inkább a 

párhuzamos interakcióknak kedvez. Biztosítja a fegyelmet és a figyelmet.

7.9. 

Munkája során érthetően és a 

pedagógiai céljainak megfelelően 

kommunikál.

A kommunikációs partnerek kompetenciáját figyelembe véve a szaknyelvet 

rendszeresen és pontosan használja. A pedagógiai kommunikációja tükrözi szaktárgyi 

tudását, személyiségfejlesztési céljait, a vizuális kompetenciák fejlesztésének 

eredményeit.

Óráin a művészeti terület szakszókincsét sokoldalúan értelmezi, szemlélteti és 

következetesen használja. 

Kommunikációja, közlései egyértelműek a tanulók számára. Magyarázatai 

képszerűek, követhetőek. Előadásmódja természetes. 
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7.10.      

   

Tudatosan támogatja a diákok 

egyéni és egymás közötti 

kommunikációjának fejlődését.

A kapcsolatok teremtése és fenntartása érdekében a portfóliója tartalmazza a diákok 

számára kínált  vizuális-kommunikációs lehetőségeket (pl. a tanulói munkákból iskolai 

tárlatok-, kiemelkedő tanulók portfóliójából egyéni iskolai tárlatok rendezése; 

művésztanárokat, művészeti pályát választó öregdiákokat bemutatkozó kiállításának 

megszervezése; iskolaközi együttműködésben vendégkiállítás rendezése).

Az óra során figyel arra, hogy a tanulók inkább nyitott kérdéseket, 

problémafelvetéseket fogalmazzanak meg, ne tereljék el a témát. Törekszik a 

tisztázási célú összefoglalásokra egy hosszabb diagonális vagy horizontális 

kommunikáció után. Óráin megvitatja és értékeli az iskolai és az iskolán 

kívüli tárlatok tapasztalatait. A közös kiállítás látogatás élményét felhasználja 

a kommunikáció fejlesztés érdekében.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

8.1. 

Tisztában van szakmai 

felkészültségével, személyiségének 

sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a 

szerepelvárásokhoz.

A pedagógus a saját személyiségjegyei és szakmai felkészültsége ismeretében tervezi 

meg a tanítási módszereit és feladatait. A tanítás során szerzett élményeit reflektív 

módon elemzi (önmegfigyelést és önértékelést alkalmaz, tapasztalatait integrálja).

Igénye van a pedagógiai kutatás, fejlesztés, szakági innovációjára, a szakmai 

továbbképzést követően az új módszereket adaptív alkalmazza. Képes a vizuális 

kultúra változó világához igazított tananyagtervezésre, a vizuális kommunikáció, az 

audiovizuális média térhódításának ismeretében módszertani kultúrájának építő 

kritikus állandó fejlesztésére.

Saját személyes irányultságából adódó művészi tapasztalatait, alkotói 

kompetenciáját felhasználja tanítványai motiválására, fejlődésük segítésére.

Tisztában van személyiségének előnyeivel és hátrányaival. Az 

óramegbeszélésén elemzi, értékeli saját pedagógiai munkáját, amelynek 

elemzéséhez szempontokat tud kapcsolni. 

Külső megfigyelő segítségével képes fejlesztő, előremutató javaslatok 

megfogalmazására, saját tevékenysége hatékonyságának növelésére. Komoly 

felelősséget tulajdonít képzettségének, művészeti szakmai felkészültségének, 

általános műveltségének, világnézeti semlegességének/elkötelezettségének, 

hiszen személyiségével hatással van a tanulókra.

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Indikátorok

Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k:„Önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításával-tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források alapján megfelelő 

válaszok kidolgozására. A szakmáját és a szaktárgyainak megfelelő művészeti területeket megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, 

illetve azok képviselőivel kapcsolatban. Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában. 

Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására. Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. Végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.”
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8.2. 
Saját pedagógiai gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és fejleszti.

A szakmai fejlődését az innovatív tervezés jellemzi. Tevékenységét tapasztalatainak, 

önreflexióinak megfelelően konzekvensen értékeli és alakítja. A tanulói produktumok 

elemzésével kontrolálja, hogy az észlelési érzékenység, a vizuális emlékezet, a 

kreativitás, a képi kifejezőeszközök használata és a manuális műveletek gyakorlottsága 

területén hol tartanak az adott csoportok képességszintjei. Figyel a lemaradó területek 

fejlesztésére is.

A tanulói alkotások színvonalának összevetése a megvalósítandó célokkal, a 

múzeumlátogatások utáni beszélgetések konklúziója lehetőséget ad számára a 

hiányosságok feltérképezésére, korrigálására.

Az óramegbeszélésen kiderül, hogy a folyamatos önművelésre és az igényes 

szakmai tudásra alapozza munkáját. Látogatja kollégái óráit, ill. saját óráit 

látogatják kollégái. Tapasztalatait beépíti saját munkájába. Különbséget tud 

tenni párhuzamosan tanított csoportok tanítási-nevelési módszereiben, a 

csoportok jellemzői és igényei szerint. A tanítási tevékenységét hosszabb időt 

átfogóan is (pl. egy tanítási ciklus végén) elemzi és értékeli.

8.3. 
Tudatosan fejleszti pedagógiai 

kommunikációját.

Igénye van a szakmai kérdésekkel foglalkozó szakirodalom megismerésére és 

hasznosítására. Kihasználja a szakmai fejlődését támogató szakmai kooperáció 

lehetőségeit (pl. szakirányú pályázatokon részvétel, kiállítások megnyitása, versenyek 

zsűrizése). 

Pedagógiai eredményeit publikálja. 

Portfóliójában a saját kommunikációs készségének fejlettségéről és fejlesztéséről is 

reflektál.

Kérdései, problémafelvetései, feladatkitűzései, magyarázatai, értékelései 

alkalmasak az érdeklődés felkeltésére, a feladat értelmezésére, a 

munkafolyamat irányítására és differenciált értékelésére.

A látott órához kapcsolódóan a saját kommunikációs készségének 

fejlettségéről és fejlesztéséről is reflektál.

8.4. 

Rendszeresen tájékozódik a 

szaktárgyára és a pedagógia 

tudományára vonatkozó legújabb 

eredményekről, kihasználja a 

továbbképzési lehetőségeket.

Portfóliója tükrözi a pedagógiai és szaktárgyi szakirodalmi- és egyéb kulturális 

újdonságokról való aktuális tájékozottságát.  E területek kutatási, fejlesztési 

eredményeire reflektál.  

Figyelemmel kíséri a művészeti neveléssel kapcsolatos kiállításokat, konferenciákat, 

szakfolyóiratokat, szakkönyveket, dokumentumokat. Lehetőség szerint részt vesz 

szakmódszertani konferenciákon, tanfolyamokon, műhelyfoglalkozásokon, bemutató 

órákon.

Képes a szakmódszertani tanfolyamokon, szakmai rendezvényeken, szakmai 

dokumentumokból szerzett napra kész ismereteit saját iskolai gyakorlatában is 

alkalmazni.

Az órán a tevékenységek között a továbbképzéseken, szakmai 

rendezvényeken tanultak felhasználására reflektál, fejlesztési és/vagy 

tudományos szempontból elemzi a munkájába beépített tartalmakat az 

óramegbeszélésen.

8.5. 

Munkájában alkalmaz új 

módszereket, tudományos 

eredményeket.

A szakmai anyaga prezentálja, hogy a pedagógusnak megalapozott a pedagógiai 

tudományos felkészültsége, az új eredményeket, módszereket adaptív alkalmazza, 

eredményeit utánköveti. 

Tématervei szerint törekszik a kiállításokon látható vagy a szakmai kiadványokban 

közzétett új ismeretek, technológiák, alkotói módszerek lehetőség szerinti 

felhasználására. 

Tanítási munkájába az új módszereket rugalmasan, hatékonyan alkalmazza. 

Az új ismereteket mindig a már készségszinten ismert fogalmak segítségével 

vezeti be.

A tanórán belüli projekt része lehet képzőművész, iparművész, vagy egyéb 

művész meghívása, aki a művészet más formáiban szerzett tapasztalatával és 

szakértelmével hozzájárul az ismeretek bővítéséhez. Az új technológiák 

alkalmazásával kiszélesíti a művészetoktatás szerepét (pl. a számítógéppel 

készített művészi képek, a digitális kreatív játékok és az online oktatás).

26



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

8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a digitális 

tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális 

technológia legújabb eredményeiről, 

konstruktívan szemléli 

felhasználhatóságukat.

A portfólióban utal arra, hogy a releváns pedagógiai honlapokon rendszeresen 

tájékozódik az új taneszközökről, digitális vagy hagyományos fejlesztő- vagy 

tananyagokról. 

Ezek kipróbálásáról és tanórai használatuk tapasztalatairól is beszámol, a kritikusan és 

konstruktívan elemző, értékelő reflexiójában.

Az infokommunikációs technológiai ismeretei legalább felhasználói szintűek, 

értékeli a tanulók esetlegesen magasabb szintű technológiai ismereteit 

(lehetőséget biztosít számukra, hogy tudásukat hasznosítsák a megoldandó 

vizuális probléma során). Képes a digitális tananyagokat adaptálni és 

létrehozni a kifejezőerő vagy a vizuális kommunikáció fejlesztésének 

segítésére. Követi a munkájához szükséges szakirodalmat, újfajta szemléltető-

anyagokat épít be a tanórákba.

8.7. 
Élő szakmai kapcsolatrendszert 

alakít ki az intézményen kívül is.

A tanító portfóliójából kiderül, hogy tájékozott a szakterületéhez kapcsolódó főbb 

szakmai szervezetek tevékenységéről. Az oktatási-nevelési munkának megfelelően 

együttműködik az iskolai, ill. az iskolán kívüli nevelés más szereplőivel 

(közművelődési intézményekkel, színházakkal, művészeti vagy sportegyesületekkel, 

kórusokkal, szakmai fórumokkal, szakszolgálatokkal, a gyermekvédelmi- és gyámügyi 

jelzőrendszer tagjaival).

Saját alkotásait csoportos és egyéni tárlatokon bemutatja.

Óráin felhívja a figyelmet a múzeumi programokra, aktuális kiállításokra, ill. 

teret ad az itt szerzett tapasztalatok, élmények megbeszélésére.

Az óramegbeszélésen utal arra, hogy miként működik együtt a szakmai 

fórumokkal (művészekkel, művészeti egyesületekkel, csoportokkal, stb.), 

milyen módon  tart kapcsolatot a tanulók érdeklődésének és fejlődésének 

nyomon követése érdekében. Jelzi, hogy mely szervezetekkel működik együtt 

a hátrányos helyzetű és/vagy deviáns magatartású gyermekek, diákok 

érdekében. Utal arra is, hogy a különböző intézményekkel fenntartott 

kapcsolataiból nyert információkat hogyan építi be mindennapi munkájába.

8.8. 

Részt vesz intézményi 

innovációban, pályázatokban, 

kutatásban.

A tanító  – lehetőség szerint–  részt vesz az oktatást vagy az intézménye fejlesztését 

célzó pályázatokban, eszközbeszerzésben, alkalmazott kutatásokban.

Óráin, tehetséges tanítványait felkészíti a művészeti pályázatokon, 

kiállításokon, tanulmányi versenyeken való részvételre. 

Az óramegbeszélésen utal arra, hogy milyen helyi fejlesztési, innovációs 

tevékenységben (pl. programok, tankönyvek kipróbálására, pályázatok 

előkészítése, megvalósítása) vesz részt. 

8.9. 

Aktív résztvevője az online 

megvalósuló szakmai 

együttműködéseknek.

A portfólió tartalma tükrözi, hogy a pedagógus az online szakmai anyagokat a 

gyakorlatában alkalmazza, fejleszti (pl. ppt, interaktív tábla). Figyelemmel kíséri a 

múzeumpedagógiai és tantárgypedagógiai hírleveleket és személyesen is részt vesz a 

meghirdetett szakmai programokon. Módszertani tapasztalatait, kutatási eredményeit 

publikálja, kiállítja.

Az online szakmai anyagokat többféle módon alkalmazza tanítási 

munkájában (pl. ppt, interaktív tábla).

Tanítványai figyelmét felhívja az online hozzáférhető művészeti szakmai 

anyagokra, művészeti pályázatokra, művészeti tanulmányi versenyekre. 
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