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A) Bevezető 

A kiegészítő útmutató azzal a céllal készült, hogy szakspecifikus mintákkal, sablonokkal segítse a 

táncpedagógusokat a portfólió elkészítésében. Teljes körűen, a táncpedagógus minden lehetséges 

tevékenységi területére nem készült segédanyag, de mindezek támpontot nyújthatnak újabb sablonok 

elkészítéséhez is. Fontos kihangsúlyozni azt, hogy a szabadon választható sablonokat, vagy mintákat 

csak akkor használják, ha a mindennapi gyakorlati munkájukat le tudják írni a segítségükkel. 

Amennyiben nem, akkor válasszanak egyéb témaköröket, amelyekhez támogatást nyújt a „Példák a 

szabadon választható dokumentumokra” - című táblázat.  A dokumentumválasztás során elsődleges 

szempont, hogy azok minél gazdagabban mutassák be a pedagóguskompetenciák szintjét és tárják fel az 

önfejlesztés további lehetőségeit. 

 Javasoljuk, hogy a teljes körű útmutató tanulmányozását követően ismerjék meg a táncművészeti ág 

dokumentummintáit, és lehetőség szerint vizsgálják, meg azt is, hogy a társművészeti ágak (a báb- és 

színművészet, a képző- és iparművészet, valamint a zeneművészet) dokumentumai közül melyek 

adaptálhatók a saját szakterületükre.   

A kiegészítő útmutatóban található dokumentumsablonok és minták nem kötelezőek!  

Azoktól el lehet térni, mindenki a saját elképzelése szerint formálhatja, alakíthatja, hogy valóban 

sajátjának érezze azokat.  Olyan dokumentummintak kialakítását javasoljuk, amelyek hasznosak, a 

mindennapi munkát segítik, valamint a pedagóguskompetenciák tudatos fejlesztését szolgálják. A 

tervezés dokumentumait a reflexió teszi élővé és hitelessé, amely folyamatos önfejlesztést eredményez, 

ezért nagy a jelentősége. 

A kiegészítő útmutató dokumentumai a megváltozott tanulás- és tudásfelfogás új szemléletmódját 

tükrözik, amely tanulóorientált, a képességfejlesztést, az önálló ismeretszerzést és a tapasztalati tanulást 

helyezi előtérbe, az aktív befogadói tevékenységre épít, élményt és sikert, pozitív minőségváltozást 

eredményez, továbbá fejleszti az érzelmi intelligenciát és a társas együttműködést.  

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Táncművészeti ág 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án 
elfogadott második, javított változata. 

5 

 

B) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak 

alátámasztására, hogy a pedagógus elérte az egyes 

kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? 

1.)  Az e-portfólió tartalmi elemei 

Eredetiségnyilatkozat 

1. Szakmai önéletrajz1. 

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

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

4. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai3. 

5. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. 

6. A szakmai életút értékelése. 

E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai 

önéletrajz és a munkahely bemutatása. A többi dokumentum képezi az e-portfólió kompetenciaalapú 

értékelésének alapját. 

 

2.) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka 

dokumentumait? 

Az e-portfólió szívét a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik. Az e-portfólióban az egyes 

kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle, szinte végtelen típusú dokumentum igazolhatná. 

Az e-portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás. A pedagógus számára a 

válogatás, a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a nevelő-oktató munka 

dokumentumait két nagyobb csoportra osztottuk: alap- és szabadon választható dokumentumokra. 

A pedagógiai munkának vannak olyan elemei, amelyek megalapozzák a pedagógus értékelését 

(ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai vagy a tanulás eredményeinek 

bemutatása és elemzése). Bizonyos típusú dokumentumokat tehát mindenképpen szükséges 

szerepeltetni az e-portfólióban ahhoz, hogy a pedagógus bemutathassa a kompetenciáit. Ezekhez az 

alapdokumentumokhoz tartoznak: egy vagy legfeljebb két csoportprofil (az alább dokumentált órák, 

tanítási egységek tanulói csoportjának bemutatása); a hozzá kapcsolódó egy vagy legfeljebb két 

tematikus terv (tanulási-tanítási egység/téma terve); hat óra-/foglalkozásterv a tematikus tervekhez 

kapcsolódóan; valamint hospitálási napló és esetleírás.   

Az e-portfóliónak azonban egyben készítőjének egyedi arcát, portréját is tükröznie kell. Ezeknek az 

egyéni színeknek a bemutatására alkalmasak a szabadon választható elemek. A nevelő-oktató munka 

alapdokumentumai mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatra történő 

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

2 Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban várhatók el. 

3 Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek – pl. alapfokú művészeti nevelés – esetén relevánsak. 
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minősítéshez összesen négy–hat szabadon választható dokumentumot kell feltöltenie az e-portfóliójába. 

A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatokra történő minősítési eljárás során a szabadon választható 

dokumentumok száma nincs korlátozva, hiszen a pedagógus számára lehetőséget kell nyújtani arra, hogy 

bemutassa az intézményi munkán túlmutató szakmai tevékenységeit, illetve kutatói munkásságát. 

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

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

kiegészülnek. 

 

A következő javaslatok a dokumentumok összegyűjtése, megfogalmazása során általánosságban 

érvényesek, az e-portfólió készítőjének egyénileg kell mérlegelnie, milyen mértékben szeretne vagy tud 

támaszkodni rájuk. A pedagóguspálya sokszínűségéből adódóan ezek a dokumentumok igen eltérőek 

lehetnek. Fontos szempont, hogy valóban a pedagógus egyéni életpályáját, munkásságát tükrözzék. 

A dokumentumok egyes esetekben összefüggő rendszerbe illeszkednek, míg máskor önálló, 

független anyagok lehetnek. 

Az alapdokumentumok esetében a csoportprofil, a tematikus terv, az óra-/foglalkozástervek és a 

reflexiók képeznek szoros egységet, amelyeket önálló dokumentumként kell feltölteni. A csoportprofil, 

amely a tervezetek értékeléséhez nyújt fontos információkat, értelemszerűen arra a tanulói csoportra 

vonatkozik, ahol a tanulási-tanítási egység elsajátítása megvalósul. Amennyiben a feldolgozott téma 

rövidsége miatt két egység terveit tartalmazza az e-portfólió, csak akkor kell újabb csoportprofilt 

készítenie a pedagógusnak, ha a második egység megvalósítása másik csoportban történik. Amennyiben 

az óra-/foglalkozástervek nem mutatják be a feldolgozás egész folyamatát, mert az hosszabb terjedelmű, 

a pedagógus saját elgondolása szerint válogathat az egyes órák/foglalkozások között attól függően, hogy 

milyen kompetenciák bemutatására kívánja tenni a hangsúlyt. Ebben az esetben különösen fontos, hogy 

a tématerv egyértelmű képet nyújtson a feldolgozás teljes menetéről (struktúrájáról, tartalmi, szervezési, 

módszertani kérdéseiről, eszközhasználatáról). Különösen fontos az ellenőrzés-értékelés módjának 

bemutatása. 

A szabadon választható dokumentumok között is lehetnek olyanok, amelyek több dokumentumot 

fűznek egységbe, azaz egy dokumentumként kell kezelni, pl. egy szakkör bemutatása 3-4 elemből is 

állhat (csoportprofil, féléves terv, foglalkozástervek, stb.). Ezek egy egységet képeznek az előírt 4-6 

dokumentumból. Kevésbé komplex pl. egy projektterv vagy egy szociometriai felmérés bemutatása. 

A pedagógus kompetenciáinak fejlettségéről kialakított kép teljességéhez nagyon fontos 

információkat szolgáltatnak a dokumentumban bemutatott tevékenységekhez kapcsolódó reflexiók. A 

nevelő-oktató munkára vonatkozó terveknél ezért fontos minden óra/foglalkozás után röviden utalni a 

megvalósítás folyamatára, eredményeire, nehézségeire, a tervektől való eltérés indoklására. Ennek 

terjedelme egységesen nehezen szabályozható, mert az órai történésektől függően igen eltérő lehet. 

Fontos, hogy minden olyan lényeges információt tartalmazzon, amelynek alapján a szakértők világosan 

látják a történteket. Az egység lezárásakor egy részletesebb elemzés-értékelés bemutatása teszi teljessé 

a képet. 

Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel, a másodikban példák 

találhatók szabadon választható dokumentumokra. A pedagógusi munka komplexitásából következik, 

hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is bizonyíthatja. Ezt a 
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táblázat utolsó oszlopában próbáltuk érzékeltetni. A dokumentumok feltöltése során jelezni kell, hogy a 

pedagógus megítélése szerint mely kompetenciák alátámasztására szolgál egy adott dokumentum. A 

szabadon választható dokumentumok csak példák, a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet 

kompetenciái alátámasztására. A táblázatok harmadik oszlopában található számok a 

pedagóguskompetenciákra utalnak.  

Alapdokumentumok 
Mely kompetenciák alátámasztására 

szolgálhat leginkább? 

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

 

 Csoportprofil 1, 2, 4, 3 

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

 6 tanítási óra/foglalkozás terve 

 Reflexiók 

Megjegyzések: 

6 órás tanulási-tanítási egység esetén 1 tematikus terv és 

1 csoportprofil szükséges. 6 óránál rövidebb egység esetén 

2 foglalkozásterv és a feldolgozásban részt vevő 

csoportok számától függően 1 vagy 2 csoportprofil 

szükséges. 6 óránál hosszabb egység esetén a teljes 

tematikus egység tervezete és 6, a pedagógus által 

kiválasztott óra-/foglalkozásterv szükséges. A tematikus 

tervhez, valamint az órákhoz/foglalkozásokhoz rövid, 

tömör reflexiók szükségesek, az egység lezárása után 

átfogó elemzés-értékelés javasolt. 

 

Hospitálási napló  

A pedagógus óra-/foglalkozáslátogatásának 1 db 

hospitálási naplója a hospitálás tanulságait rögzítő 

reflexióval.  

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

Esetleírás  

Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása, 

dokumentálása reflexióval. 

7, 4, 5 

                                                                 
4 Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. Ha a 

pedagógus kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik, akkor csakis a megfelelő forrás 

megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag, egyébként plágiumnak 

minősül. 
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Példák szabadon választható dokumentumokra Javasolt dokumentumok 

Melyik kompetenciák 

alátámasztására 

szolgálhat leginkább? 

Féléves ütemterv, foglalkozásterv 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (verseny-előkészítés,  

felzárkóztatás, hátránykompenzáció, tehetséggondozás stb.) féléves ütemterve, min. 2 

foglalkozás terve, a csoport profiljával együtt; megvalósításának dokumentumai. 

Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése.  

Csoportprofil 

Tervek és a felhasznált tananyag - 

max. 2 dokumentum (tanulói munka) 

Reflexiók 

4, 5, 1, 2, 3, 6  

Tehetséggondozó program kidolgozása. A program előkészítése 

A megvalósítás folyamata 

A program tartalmi elemei 

Reflexiók 

1, 2, 3, 4, 8 

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

Reflexió (értékelés) 

1, 2, 3, 8 

Projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése.  Terv és reflexiók  

Dokumentumok, pl. tanulói munkák: 

max. 2 db 

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

A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között 

bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek 

alapján.  

Reflexió  3, 1, 4 

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

Dokumentumok 

3, 4, 1, 2, 8 
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A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. félév vagy év végén. Az értékekés 

szempontjai, az eljárás leírása.  

Az eljárás és a szempontok leírása 

Max. 3 tanulói értékelés csatolása 

(anonim!)  

6, 4 ,3, 7 

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

értékelése.  

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

Szociometria készítése, az eredmények elemzése. 

Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása, cselekvési terv.  

Dokumentum (kérdőív, az adatok 

ismertetése, elemzése) 

Reflexió 

5, 4, 8 

Osztályprofil. 

Osztályfőnöki munkaterv. 

A munkaterv megvalósításának dokumentumai. 

Reflexió: a tanulságok levonása. 

Osztályprofil 

Munkaterv 

Dokumentumok: max. 3 db 

Reflexió 

5, 4, 8 

Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása. 

Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása, elemzése, tanulságok.  

Dokumentum 

Reflexió  

5, 7, 8 

Egy tanuló egyéni fejlesztési terve, a tanuló profiljával együtt, és a fejlesztés során elért 

eredmények dokumentálása, tanulói munkák, elért eredmények. 

Tanulói profil  

Terv: max. 6 alkalomra 

Tanulói munkák (max. 2 db) 

Reflexió 

Csatolható dokumentáció: a tanuló 

fejlesztésébe bevont más személlyel, 

szervezettel való együttműködésről 

(nevelési tanácsadó, tehetséggondozó 

team, szülők stb.) 

4, 1, 2, 3, 6, 7, 8 
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Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései, esetleg 

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

tevékenység elemzése, értékelése.  

Esetleírás 

Egyéb dokumentumok 

4, 7, 5, 8 

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

tanulmányi verseny rövid leírása, dokumentálása, az esemény szervezésében betöltött 

szerepének bemutatása. 

1 rendezvény leírása és a saját szerep 

bemutatása reflexiókkal 

Dokumentumok: max. 2 db 

7, 1, 3 

Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény (pl. kirándulás, iskolai ünnepség, 

táncos szakmai rendezvény, verseny,  múzeum-és színházlátogatás, táncos előadás,  

táncház, táncest, táncbemutató, népzenei koncert, testvériskola program, workshop stb.) 

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

beszámolók, rajzok stb.).  

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

a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása, értékelése.  

1 rendezvény összefoglaló leírása  

Dokumentálás: szükség szerint 

Reflexió 

5, 1, 2, 3, 7 

Szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, tankönyvírás stb. bemutatása, 

értékelése. 

A tevékenység bemutatása és 

mellékletek 

8, 1, 7, bármely 

kompetencia  

Részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon.  Leírás, reflexiók és dokumentumok 7, 8, bármely 

kompetencia 

Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása (max. 2 db).  Bemutatás reflexiókkal  1, 3, 4, 8  

A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak és jónak tartott 

nyomtatott források, linkgyűjtemény, rövid értékeléssel, ajánlással. 

 1, 8 

Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek, e-mailek, meghívók (pl. volt tanítványok 

doktori védésére).  

Max. 3 dokumentum  4, 1, 3, 7 

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

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

 1, 8 
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Saját koreográfiai terv bemutatása és reflexiója (a koreográfia szinopszisa, hol mutatták 

be, milyen eredménnyel, milyen hatással volt a szűkebb környezetére, milyen hatással 

volt a pedagógus szakmai elismertségére stb.) 

Bemutatás és reflexió, maximum 8 

oldal (fotodokumentációval együtt) 

 

1, 2, 7, 8 

Saját készítésű színpadi terv és forgatókönyv készítése táncelőadás színpadra 

rendezéséhez (fény-hang, térszervezés, esemény stb.) 

Bemutatás és reflexió, maximum 8 

oldal 

1, 2, 7, 8 
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3.) A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, 

dokumentumai 

Ebben a dokumentumkörben a pedagógus a különböző szakmai szervezetekben, bizottságokban 

betöltött szerepéről, vállalásairól és elért eredményeiről adhat számot. Ezek a dokumentumok csak a 

Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban várhatók el. 

Segítő szempontok: 

 

 külső tudásátadás, szakmai továbbképzések vezetése, jó gyakorlat átadása, workshop 

megvalósítása, 

 az ágazat érdekképviselete a táncos művészetoktatási és szakmai szervezeteken keresztül, 

 szakmai továbbképzéseken képzői feladatok ellátása, 

 zsűrizés (országos, regionális szakmai versenyeken, rendezvényeken, találkozókon, minősítő 

fesztiválokon), 

 szakértői feladatok (pedagógiai program szakértése, szakmai tanácsadás, a tehetségpont 

működésének segítése stb.), 

 az országos szakmai fejlesztésekben, szakmai projektekben való részvétel (tantervfejlesztés, 

szabályzatok kidolgozása stb.), 

 a táncos szakmai és érdekképviseleti szervezetek által megvalósított országos szakmai 

rendezvényeken való szereplés vagy közreműködés (Országos Táncháztalálkozó és 

Kirakodóvásár, antológia, Modern Tánc Magyar Bajnokság, Néptáncosok Országos 

Bemutató Színpada, Zemplén Országos Minősítő Társastánc Fesztivál és Koreográfus 

Verseny stb.), 

 a szakmai továbbképzés akkreditációs anyagának elkészítése, 

 a táncos szakmai pályázati tervek, dokumentumok megírása, 

 kutatói tevékenység, 

 a táncos tehetség azonosítása és gondozása terén végzett szakértői tanácsadói program 

kidolgozása, megvalósítása, 

 a tehetségpont működtetésének feladatai, tanácsadás, hálózatépítés, a tehetségek azonosítása, 

gondozása, bemutatása, nyomon követése és konferenciák szervezése. 

 

Reflexió: mindezek a feladatok milyen minőségi változást eredményeztek a táncművészeti ágon az 

iskola arculatában, valamint milyen hatással voltak a saját szakmai munkájára. 
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4.) Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai 

A dokumentumok segítségével lehetőség nyílik a táncos alkotói vagy előadóművészi 

tevékenységének bemutatására, amelyhez a munkáiról készült képeket is mellékelhet a táncpedagógus. 

A dokumentumok készülhetnek a korábbi években megvalósított művészeti programokról is.  

 

Művészeti tevékenység 

 az iskolán belül megvalósított alkotótevékenység (koreográfia-készítés, táncos projekt, 

ünnepi műsor), 

 az intézményen kívüli szakmai, előadói és alkotói tevékenységek (előadó-művészet, 

kulturális szerepvállalás, koreografálás, táncegyüttes, művészeti csoport vezetése, 

színházban, hivatásos együtteseknél végzett oktatói, koreográfusi tevékenység) vállalása, 

társadalmi elismerése. Milyen hatással van a táncpedagógus iskolán kívül végzett művészeti 

tevékenysége az alapfokú művészeti iskolai pedagógiai és szakmai munkájára?  

 

Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelyének) rövid bemutatása 

Az intézmény bemutatásának célja, hogy a minősítőbizottság tagjai megismerkedjenek azokkal a 

körülményekkel, feltételekkel, amelyek befolyásolják a pedagógus munkáját. Ezért – az intézményre 

vonatkozó alapadatokon kívül – az alábbi szempontsornak csak a pedagógus munkájával közvetlenül 

összefüggő elemeire célszerű kitérni, azokat a specialitásokat bemutatni, amelyek segítenek megismerni 

helyét az intézményben, valamint munkájának feltételeit. (A bemutatásnál természetesen más, itt nem 

említett szempontok is figyelembe vehetők.) 

Javasolt tartalmi elemek: (a témaköröket nem kell részletesen kifejteni, csak a fennálló helyzetet 

szükséges bemutatni): 

 az intézmény neve; címe, földrajzi elhelyezkedése (telephelyek vonatkozásában, ha releváns); 

típusa; profilja (tanított művészeti ágak) tanuló- és pedagóguslétszám; 

 az intézmény sajátos arculata, esetleges specialitásai (pl. tehetséggondozó műhelyek, 

referenciaintézményi működés, tehetségpont, továbbképző évfolyamok működtetése, 

gyakorlóhely funkció, az iskola külső minősítései stb.) – ha van ilyen; 

 az iskolai szintű vagy tanszaki innovációs feladatokban betöltött szerepvállalás, 

 a tanulóközösség összetétele, szociokulturális háttere – amennyiben ennek ismerete szükséges 

a feltöltött dokumentumokban foglaltak megértéséhez (milyen tanszakon, milyen 

évfolyamokon, hány telephelyen, hány órában tanít, milyen igényeket és szükségleteket elégít 

ki a munkája során), 

 a nevelőtestület profilja, együttműködés a nevelőtestületen belül;  

 a nevelőtestületen belül betöltött szerepvállalása, a nevelő-oktató tevékenységhez kapcsolódó 

szakmai feladatai (koreográfia-készítés, zeneszerkesztés, jelmezvarratás stb.), 

  az egyéni bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésének feladatai, 
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 osztályfőnöki, csoportvezetői feladatok, 

 tanórán kívüli programok, rendezvények, amelyekben jelentős szerepet vállalt, 

 a tárgy tanításához/a pedagógus tevékenységéhez szükséges infrastruktúra értékelése 

(mennyiség, minőség, hozzáférhetőség, utazó tanárként látja-e el a feladatait, az milyen 

nehézségekkel jár); 

 az óraszámok (amennyiben az azonos évfolyam egyes tanulócsoportjainak óraszáma 

különbözik, a különbözés okai); 

 a tanórákon kívüli, a pedagógus tevékenységével összefüggő foglalkozások, programok, 

amelyekbe aktívan bekapcsolódik (az iskola kulturális szerepvállalása során megvalósított 

programok, hátránykompenzáció, tehetséggondozás),  

 az intézményen belüli, illetve a külső szakmai együttműködés formái, valamint a pedagógus 

részvétele ezekben (Pl. tehetségnap, verseny, projekt). 

Azonos intézményben tanító pedagógusok nem tölthetnek fel azonos intézményleírást. Ez 

plágiumnak minősül. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek, de két különböző pedagógus 

leírása egyazon intézményről nem lehet teljesen megegyező, egyrészt mert ugyanazt a jelenséget 

másként mutatják be és értékelik, másrészt ennek a dokumentumnak egyedi jegyeket is kell mutatnia 

(például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét vagy a saját szerepét, helyét a 

nevelőtestületben). 

 

5.) A szakmai életút értékelése  

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

pedagóguskompetenciái fejlődését tartsa szem előtt! Milyen segítséget kapott ebben a folyamatban, 

milyen nehézségekbe ütközött (pl. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása, módszertani tudásának 

megújulása, pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából)? Vegye figyelembe, hogy a 

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

információkat!  

A szakmai életút értékelésének tartalmi elemei lehetnek:  

 az eddigi táncos szakmai pályafutás bemutatása, a jelenlegi helyzet ismertetése (az életkort 

figyelembe véve: mi áll mögötte és előtte),  

 a táncos szakmai sikerek, előadói tevékenységek, alkotói tevékenységek, 

 a táncpedagógusi sikerek, eredmények, 

 az önfejlesztő tevékenységek, továbbképzések teljesítése, 

 a táncos innovációs tevékenységek, projektek, 

 a szakmai fejlesztésekben való részvétel, 

 a szakmai anyagok, módszertani fejlesztések, jó gyakorlatok készítése, 

 a szerepek, feladatvállalások, önálló kezdeményezések, 
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 a táncos együttműködések és közös programok a szülőkkel, külső szervezetekkel, 

 az összművészeti együttműködések, 

 a hagyományteremtés, a hagyományápolás, 

 a nemzeti kulturális értékeink átörökítése, 

 a „tiszta forrás” kutatása, a még élő táncos hagyományok felkutatása és bemutatása, 

 a testvériskolai együttműködések megvalósítása. 

 

Reflexió: a pedagógus az egyes kompetenciák tekintetében milyen fejlődési utat járt be. 

A táncpedagógiai és a szakmai tevékenysége milyen módon járult hozzá az iskola arculatának 

kialakításához és az innovációs folyamatok megvalósításához.  

 

Ismertesse további szakmai terveit! Mely területeken szeretne fejlődni (és miért azokon), melyek 

azok az újabb területek, amelyeken a legerősebb kompetenciáit kamatoztatná; hogyan szeretné 

megvalósítani a terveit? 

A szakmai életút értékelése kötelezően feltöltendő dokumentum, a fent felsorolt szempontok csak 

ajánlások. 

Érdemes ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni, tulajdonképpen a 

kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. Figyelnie kell arra, 

hogy a feladat leírása szerint a gátló-segítő tényezőket is megemlítse, és a szakmai fejlődési terveit is fel 

kell vázolnia. A jelöltnek nem azt kell bizonyítania, hogy tökéletes, hanem azt, hogy elérte a megfelelő 

szinteket az egyes kompetenciaterületeken, és képes önmagát, szakmai munkáját objektíven elemezni, 

értékelni, figyelembe véve a külső véleményeket is, illetve képes saját szakmai fejlődésének irányát 

megszabni, arról tudatosan dönteni. 

 

6.) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? 

 

A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében, hogy az 

elkészített anyagokat minden nehézség nélkül meg tudják majd nyitni az értékelők. 

Az elfogadott fájltípusok és azok maximum terjedelme megjelenik feltöltéskor a képernyőn. 

A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12 pt, max. másfeles sorköz, A4 lapméret 

normál margóval (mind a négy oldalon 2,5 cm). 

Az egymásra épülő dokumentumokat a köztük lévő kapcsolati rendszer figyelembevételével lehet 

csak feltölteni. Ennek áttekintéséhez, egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt az 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány XI/C/2. fejezetének ábrája. 
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7.) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz, hogy megfelelően készítse el 

a dokumentumokat? 

 

Az e-portfólió elkészítését segítik: 

1. Formanyomtatványok. 

2. Dokumentumminták és -sablonok. 

3. Segítő szempontsorok. 

 

Formanyomtatványok 

A pedagógiai e-portfólió online felületén több formanyomtatvány is található. Ezek kitöltése része az 

e-portfólió dokumentációjának. 

 Űrlap áll rendelkezésre az Europass típusú önéletrajz elkészítéséhez, feltöltéséhez. 

 Eredetiségnyilatkozat arról, hogy a feltöltött e-portfólió a pedagógus saját munkája. Ezt 

letöltés után alá kell írni, majd beszkennelni vagy lefényképezni és feltölteni a megadott 

felületre. (1. sz. melléklet) 

 

Dokumentumminták és -sablonok 

A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik, amelyek 

a Dokumentumminták és -sablonok link alatt olvashatók. Minden dokumentumtípusból több 

lehetséges változat is található ezen a felületen. A minták és a sablonok használata nem kötelező, 

mindössze segítség, kiindulópont nyújtása, a pedagógus minőségi munkavégzésének a támogatása a 

céljuk. Minta és több esetben sablon készült például a következő dokumentumtípusokhoz: 

 

 Csoportprofil sablonja (2. sz. melléklet) 

 Tematikus terv sablonja (3. sz. melléklet) 

 Óratervsablon (4. sz. melléklet) 

 Óratervminta (5. sz melléklet) 

 Reflexió az óraterv megvalósításáról (6. sz. melléklet) 

 Hospitálási napló sablonja (7. sz. melléklet) 

 Esetleírás-minta (8. sz. melléklet) 

 Sablonok és minták szabadon választható dokumentumokra 

 Egyéni fejlesztési terv sablonja (9. sz. melléklet) 

 Hátránykompenzációs terv és foglalkozásminta (10. sz. melléklet) 

 Tehetséggondozó program mintája (11. sz. melléklet)  
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 Tehetséggondozó foglalkozás sablonja (12. sz. melléklet) 

 Koreográfia-terv sablonja (13. sz. melléklet) 

 Jó gyakorlat sablonja (14. sz. melléklet) 

 Projektterv sablonja (15. sz. melléklet)  

 Mindezeken kívül természetesen többféle szabadon választható dokumentumot fel lehet 

tölteni A dokumentumok készítése előtt célszerű ismételten átolvasni a szabadon választható 

dokumentumok jegyzékét különös figyelemmel a sablonok, minták között nem szereplő 

egyéb lehetőségekre, témakörökre, valamint arra, hogy milyen tartalmi egységeket kell 

ismertetni az adott dokumentumban. 

 

Segítő szempontsorok 

 

a) A tanított csoport(ok) profilja 

A tanítás kontextushoz kötött munka, a csoport/osztályközösség bemutatása, illetve az egyéni tanulói 

profil nélkül a benyújtott dokumentumok nem vagy csak nehezen értelmezhetők. A csoportprofil, a 

tematikus terv és az óra-/foglalkozástervek összefüggő dokumentumcsoportot alkotnak. A csoportprofil 

bemutatása során tartsa szem előtt, hogy a tematikus tervet és az óra-/foglalkozásterveket ennek a 

csoportnak a sajátosságai alapján, erre a csoportra készítette, ezért az alábbi szempontok és azokon belüli 

elemek közül csak azokra térjen ki, amelyek szükségesek a dokumentumok értékeléséhez.  

A csoport: a tanulók/gyermekek száma, a nemek aránya és más, pl. szociokulturális jellemzők (utóbbi 

csak akkor, ha releváns). A tanulók száma, a nemek aránya alapvetően meghatározza a tánctanítás 

szakmai feladatait, befolyásolja a tanulók motiválását, a színpadi produktum jellegét, a tanagyagon belül 

választható formanyelvet (különösen a társastánc és a néptánc tanszakokon). Az egyéni bánásmód 

érvényesülése szempontjából különösen fontos a szociokulturális jellemzők feltérképezése a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek felmérése és támogatása. A kimagaslóan tehetséges tanulók száma, az azonosított 

tehetségterületek vagy a gyenge oldalak fejlesztési feladatainak átgondolása szintén meghatározó 

szempont a tervezés során.  

A csoport története (pl. hogyan alakult ki a csoport, milyen változások mennek végbe a csoport 

összetételében), az osztályfőnökkel, a csoport/osztály korábbi tanárával/nevelőjével való kapcsolat 

(amennyiben ez befolyásolja a munkáját). A közösségi nevelés adott tanévre vonatkozó feladatai szintén 

fontos tartalmi elemei lehetnek a csoportprofilnak, mint ahogyan az is, hogy az osztályfőnök milyen 

nevelési célokat tűzött ki maga elé, milyen értékek átadásával járul hozzá a közösségfejlődéséhez és az 

egyes tanulók személyiségfejlődéséhez. 

 

A pedagógus lépései a csoport megismerése, a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása 

érdekében. A csoporton belüli kapcsolati háló megismerésére, a csoportkohézió, a hagyományok, 

magatartásnormák kialakítására vonatkozó cselekvési feladatok rövid ismertetése. 
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Közösen kialakított vagy a pedagógus által felállított szabályok (pl. öltözet), normák, szokások, 

hagyományok, rituálék és azok betartásának szintje, aktivitás, együttműködés a (tanuló-/gyermek-) 

csoportban, az egyes tanulók/gyermekek szerepe, a pedagógus tevékenysége a megfelelő 

csoportdinamika kialakítása érdekében. (Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni 

az anonimitás biztosításával.) 

A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: az előző tanulmányok (ha voltak), a pedagógus és 

a csoport által eddig kitűzött célok, eredmények, a jelenlegi célok, a csoport erősségei, a főbb nehézségek 

és megoldásuk lehetséges útjai. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni az anonimitás 

biztosításával.) A tanulói igények és szükségletek felismerése elősegíti a differenciálás lehetőségeinek 

meghatározását (a továbbtanulási szándék, a versenyek, a társas együttműködési problémák megoldása 

stb.). Az előzetes szaktárgyi tudás felmérése és az elérendő cél meghatározása, a szaktárgyi fejlődés 

lehetőségeinek vizsgálata fontos része a csoportprofilnak.  

A csoport tagjainak közös szerepvállalása az iskolai szintű feladatok megvalósításában szintén 

meghatározó szempont, hiszen ezek teljesítésére is megfelelő időt kell szánni a tervezés során. 

 

Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítés során, akkor is elvárható 

két különböző csoportprofil feltöltése, hiszen különböző nézőpontból, különböző szempontok szerint 

készítik el azt. A két pedagógus és a csoport kapcsolata is különbözhet, valamint a szaktárgy tanításának 

függvényében a csoport szaktárgyi fejlődésének bemutatása is eltérő lesz. Ezért azonos csoportprofilok 

feltöltése plágiumnak minősül. 

 

b) A tematikus terv készítése 

A tematikus terv és az óraterv elkészítési szempontjainak részletes bemutatása az általános útmutató 

XII/D/5. „Melyek a látogatás dokumentumai?” című alfejezetben található. 

 

Mindezeken túl a táncművészeti ág specialitására figyelemmel az alábbi kiegészítő szempontsort 

ajánljuk a táncpedagógusok figyelmébe: 

 

 Milyen elvek szerint történik a tanterv által meghatározott tananyag témakörökre bontása 

(tánctípusok szerinti tervezés, a táncos ismeretszerzés szintjei szerinti tervezés, a formanyelv 

elsajátítása és újraalkotása szerinti alkotói tervezés, a képességfejlesztés feladatai szerinti 

tervezés stb.)?  

 Milyen értékelési módszert és eszközt alkalmaz az elméleti és a gyakorlati ismeretek 

értékeléséhez, a tematikus terv egyes fázisaihoz kapcsolódóan?  

 Milyen motivációs stratégia kapcsolódik az egyes tematikai egységhez? 

 Milyen módon épít a tanulói tevékenységekre, hogyan támogatja az önálló ismeretszerzést, 

milyen speciális lehetőségei vannak a tanulási képességek fejlesztésének a táncművészeti 

ágon? 

 A didaktikai feladatok összhangban vannak-e célokkal és a feladatokkal? 
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 Milyen szakirodalom használata segíti a megértést és a motivációt? 

 Az IKT-eszközök használata milyen módon segíti a célok elérését, hogyan teszi 

élményszerűvé a feldolgozást? 

 

Segítő szempontsor a tematikus tervhez kapcsolódó étékelési rendszer bemutatásához 

Az alkalmazott értékelési rendszer elemei: ezen belül az értékelési funkciók (diagnosztikai, formatív, 

szummatív) és feladatok, a tanulói értékelés, a pedagógiai folyamatok értékelésének szempontjai, 

jellemzői, módszerei, a tanulás hatékonyságának értékelése és az értékeléssel kapcsolatos személyes 

attitűd. 

Milyen értékelési eszközöket alkalmaz a gyakorlat során, miért, mit, hogyan és mikor értékel? Milyen 

informáló, milyen motiváló funkciója van az értékelésnek? 

A tematikai egységhez kapcsolódóan feltöltött óra-/foglalkozástervekben, az óra/foglalkozás egyes 

fázisaiban mely feladatokhoz, milyen értékelési szempontokat, módszereket, eszközöket (feladatlap, 

teszt, esszé, nyitott kérdések, dolgozat, képességmérő lap szempontsora és feladatai, mérési szoftver 

stb.) alkalmazott? 

Feladat például: ugróiskola  

Értékelési szempontok: zenei illeszkedés, megfelelő súlylábváltás, folyamatos, gördülékeny 

megvalósítás 

Célja: formatív értékelés 

Módszer: megfigyelésen alapuló szóbeli fejlesztő értékelés 

Eszköz: például saját készítésű értékelőlap 

 

Az alkalmazott mérés-értékelési módszerek bemutatása: egy saját maga által készített értékelési 

eszköz ismertetése. 

Példa neve: feladatlap 

Formája: teszt és esszé 

Célja: szummatív értékelés 

Az értékelés módja: pontozás, osztályozás 

Az értékelési eszköz milyen célt szolgált, milyen eredményt hozott, milyen további fejlesztési 

lehetőségek meghatározásához vezetett. 

 

Amennyiben az adott óra-/foglalkozásfázisokhoz nem kapcsolódott értékelés, a táblázat e rubrikáját 

nem kell kitölteni. A sorok száma az óra-/foglalkozásfázisoknak megfelelően természetesen növelhető. 
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Reflexió:  

 A témakörök, tematikai egységek meghatározása igazodott-e a tantervi követelményekhez, a 

helyi tantervhez és a csoportprofilhoz? 

 Milyen módon mérte az eredményeket, azok igazolták-e a célok elérését segítő tervezést? 

 Milyen területeken van szükség módosításra, finomhangolásra. 

 

c) Az óraterv készítése 

Az útmutatóban szereplő óratervsablon és óratervminta egy lehetséges, de nem kötelező forma. 

Alapvetően a tervezés középpontjában az ismeret, a képesség, az attitűd hármas egysége áll: mit akarunk 

megtanítani, milyen képességek fejlesztése szükséges ehhez, azt milyen tanulói cselekvéseken keresztül 

valósítjuk meg, és mindezek milyen minőségváltozást eredményeznek. Mindezekhez kapcsolódóan 

szerepel az óratervekben a tanulói tevékenységek, módszerek és munkaformák, az értékelés, valamint a 

folyamatos visszacsatolás, továbbá a belső motiváció, a feladat iránti elkötelezettség kialakításának 

tervezése. Az óratervben a táncos képességfejlesztés speciális feladatai szerepeljenek. 

 

d) Segítő szempontsor a reflexió és az önreflexió szerepéről a pedagógiai 

folyamattervezésben a táncművészeti ágon 

A tematikus tervhez, a csoportprofilhoz és az óratervhez reflexió kapcsolódik, amelyet önálló 

dokumentumként kell feltölteni az e-portfólióban. 

 

A dokumentumok a reflexió révén válnak hitelessé. Ezen keresztül mutatja be a táncpedagógus a 

tervezés és a megvalósítás közötti eltéréseket, a tudatos önfejlesztés feladatait és lehetőségeit. 

 

Az eredményes tanítás elemeit úgy szintetizálhatjuk, ha a táncpedagógus  

 a saját tanítási-nevelési tevékenységét elemzi,  

 részt vesz a belső tudásmegosztásban, hospitál a kollégák óráin és egyezteti velük a siker és a 

kudarc okait, 

 reflektál a tanítványok táncos aktivitásaira, tanórai és tanórán kívüli tevékenységeire, 

 reflektivitásra neveli tanítványait, segít kialakítani az ön-és társértékelés kultúráját. 

 

Az önreflexió rövid távon meghatározza a táncpedagógus pozitív attitűdjét, azonnali reakcióit és ezen 

keresztül nevelési és oktatási módszerei hatékonyságát, hosszú távon pedig saját sikerességéről alkotott 

elképzeléseit is. Megerősítheti a táncpedagógust a napi tevékenységében, de rámutathat a fejlesztés 

szükségességére és irányára.  

Az önreflexió nem korlátozódhat csak a tanítási órára. A pedagógus akkor lesz eredményes és 

hatékony a munkájában, ha tervezési, szervezési feladataihoz, döntéseihez a tanórai és a tanórán kívüli 

tevékenységeihez is kapcsolódik elemzés, értékelés és további feladatmeghatározás.  
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Reflexió a táncórán 

A reflektivitás folyamatos interakciót jelent, amely lehetőséget kínál a táncpedagógusnak arra is, 

hogy tanítványait minél jobban megismerje és szakmai fejlődésüket támogassa. A reflektivitás és a 

visszacsatolás meghatározza a következő tervezés irányát, a szakmai fejlesztés célját, szintjét, tempóját, 

az alkalmazott módszereket, a nevelési célokat és feladatokat. 

A táncóra különböző fázisaihoz különböző módon és hangsúlyokkal kapcsolódhat a reflexió, 

amelynek funkcióját alapvetően meghatározza az óra célja, felépítése és típusa.  

A táncóra ráhangolódó, bevezető része a pillanatnyi állapot felméréséhez, a szükségletek és igények 

megértéséhez vagy megérzéshez nyújthat információkat, amelyek befolyásolhatják az óra további 

mentét és tartalmát. A direkt információszerzés és az indirekt tanulásszervezési technikák egyaránt 

alkalmasak a tájékozódásra. 

Az óra fő részében az új ismeretszerzés, a fogalomalkotás és a képességfejlesztés feladataival 

kapcsolatos reflexiók a meghatározók, amelynek elemei: a pozitív megerősítés, a hibák feltárása és 

javítása, a megértés szintjének ellenőrzése, a sikeres tanulási folyamat megvalósítása. A tapasztalati 

tanulás, azaz a táncgyakorlat különböző típusainak alkalmazása alapvető a táncoktatásban, mint ahogyan 

az improvizáció módszerével, illetve a képességfejlesztéssel (tánctechnikai elem táncelemmé alakítása) 

megvalósított önálló tanulás is. Az eredményességet és a további tervezést befolyásolja az egyéni 

megtapasztalás élményéhez kapcsolódó reflexió. 

Az interaktivitás ebben a szakaszban is fontos, a kétirányú reflexió a pedagógusi és a tanulói 

észrevételek, kérdések és problémafelvetések kölcsönösen segítik az óra céljainak elérését.  

A táncóra levezető és záró szakaszában a teljesítményekkel kapcsolatos reflexiókra kerülhet sor, 

amelyek két szinten valósulnak meg: a csoport és az egyén szintjén, valamint átfogóan, az egész tanórára 

vonatkozóan. 

A csoportos és az egyéni teljesítményekhez kapcsolódó reflexió háromirányú: önértékelés, 

társértékelés, végül pedagógusértékelés következik. Akkor eredményes, ha az értékelés technikáját és 

kultúráját a pedagógus beépítette a csoport normarendszerébe. 

A tanítási óra értékelése kétirányú, a tanulói véleménynyilvánítás sokat segíthet a további 

tervezésben, ugyanakkor a pedagógus értékelése, amely nemcsak a tanulási folyamat eredményességére 

irányul, hanem az egész személyiség megnyilvánulásaira, jelentős nevelő hatással bírhat. 

 

Szempontok a táncórához kapcsolódó reflexió készítéséhez: 

 Alapul vette-e a tanterv fejlesztési követelményeit? 

 Sikeres volt-e a tervezett tanulási folyamat, milyen módosításokra volt szükség, milyen 

eredményeket ért el, mi az, amit nem sikerült teljes körűen megvalósítani? 

 Hogyan tudja a tanulói reflexiók információit beépíteni a következő órájába? 

 Hogyan segíti a tervezést a saját értékelése, önreflexiója? 

 A célok eléréséhez a leghatékonyabb módszereket választotta-e, sikerült-e rugalmasan 

változtatni a tervezett módszereken a pedagógiai, szakmai és nevelési helyzetnek 

megfelelően? 
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 Sikerült-e az élményt nyújtó oktatást megvalósítani? 

 Milyen módon épített a tanulói cselekedtetésre? 

 Felismerte-e az önálló ismeretszerzés lehetőségeit és alkalmazta-e az órán? 

 A céloknak megfelelően (gyakorlat, elmélet terén) alkalmazta-e az értékelési módszereket és 

eszközöket? 

 Készített-e vagy alkalmazott-e táncos oktatási segédanyagokat és szemléltető eszközöket, 

azok milyen módon támasztották alá az ismeretátadás folyamatát? 

 

e) A hospitálási napló elkészítése 

A hospitálási naplóval a pedagógus elsősorban kommunikációs, szakmai együttműködési és 

problémamegoldó kompetenciáit bizonyíthatja. A látogató kollégának célszerű alaposan végiggondolni 

az alábbi szempontokat az óra-/foglalkozáslátogatás előtt. Feltétlenül figyelni kell arra, hogy az óra-

/foglalkozáselemzés a pedagóguskompetenciák alapján történjen. Az alábbi szempontokat a pedagógus 

elsősorban a reflexióban tudja megjeleníteni. A hospitálási naplók elkészítését dokumentumsablonok 

segítik (ld. 7. sz. melléklet). 

 Milyen szerepben látogat? (intézményvezető, munkaközösség-vezető, mentor, osztályfőnök, 

szaktanácsadó stb.) 

 Milyen céllal látogat? (intézményi/munkaközösségi munkaterv alapján, szaktanácsadás 

keretében, a látogatott kolléga kérésére, az osztály megfigyelése céljából stb.) 

 Megfigyelési szempontok (pedagóguskompetenciák alapján). 

 A látogatott kollégának milyen erősségeit azonosította?  

 Miben lát fejlődési lehetőséget a látogatott kolléga számára?  

 Az előzetes megfigyelési szempontok (pedagóguskompetenciák) alapján milyen 

információkkal gazdagodott az óra-/foglalkozáslátogatás során? Ha ez releváns, milyen volt 

az óra-/foglalkozásmegbeszélés hangulata, kialakult-e szakmai konszenzus a felvetett 

kérdésekben (miben igen, miben nem)? 

 A látogatott kollégával való szakmai együttműködés további lehetőségei. 

f) Szakmaspecifikus szempontsorok a hospitáláshoz  

 Szolgáltak-e információkkal a bevezető részben tervezett feladatok, játékok, gyakorlatok a 

tanulói igények és szükségletek pillanatnyi állapotának feltárásához? 

 A pedagógus megköveteli-e tanulóktól a megfelelő öltözéket és hajviseletet? 

 Mintaadó-e a pedagógus öltözéke és hajviselete? 

 A pedagógus mintaadó-e a tánc esztétikus megjelenítésében, aktív és nem csak irányító 

szerepet tölt be (az életkorának megfelelően) a tánctanítás folyamatában? 

 A céloknak megfelelő módon sikerült-e a test felkészítése a táncos mozgásra, ügyelt-e a 

pedagógus a balesetek megelőzésére?  
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 Megvalósult-e a táncos kompetenciák tudatos fejlesztése? 

 A tanult táncelem összhangban volt-e a kompetenciafejlesztés céljaival és feladataival? 

 Jelen van-e az órán a technikai képzés? 

 Alkalmazza-e a pedagógus az improvizáció módszerét? 

 Jelen volt-e az órán a differenciálás az átlagos, a lassabban haladó és a kiemelkedően 

tehetséges tanulók fejlesztésének érdekében? 

 Milyen táncos szemléltető eszközöket alkalmazott a pedagógus, mindezzel elősegítette-e a 

megértést vagy a motivációt? 

 

A reflexiónak szerepe van a hospitálás során is, amely két pedagógus interakcióján alapszik. Fontos 

különbség, hogy nem elsősorban az értékelés a célja, hanem az egymástól tanulás lehetőségeinek 

kiaknázása.  

 

g) Segítő szempontsor esetleíráshoz, a pedagógiai problémák megoldásának leírásához, 

dokumentálásához 

Az e-portfólió kötelező dokumentumai között szerepel az esetleírás. Ennek célja a pedagógus más 

dokumentumokból kevésbé megismerhető kompetenciának bizonyítása. A lehetőségek sokféleségéből 

következik, hogy nem lehet minden bemutatható eset leírására alkalmas szempontsort meghatározni. Az 

alábbiakban a dokumentum felépítéséhez nyújtunk segítséget, a többi segítő szempontsorhoz hasonlóan 

természetesen ennek felhasználása sem kötelező. 

 Az eset leírása: az eset tényszerű ismertetése (pl. állandó fegyelmezési problémák egy 

tanulóval/csoporttal; egy gyermek szociális/családi/iskolai problémája; a szülőkkel való 

kapcsolati probléma; a nevelőtestület összefogását igénylő intézményi szintű helyzet stb.), ha 

van dokumentum, annak csatolása is szükséges.  

 Az eset értelmezése (a tényszerű ismertetésbe ágyazva vagy külön pontban): az okok 

azonosítása, a szükséges adatok, információk összegyűjtésének módja. 

 A probléma, a helyzet megoldására tett lépések. 

 Az eset megoldása, eredménye (siker, rész-/átmeneti eredmény, kudarc stb.); okok, levonható 

következtetések, a további feladatok meghatározása.  

 Reflexió. 

 

További dokumentumok, amelyek megírásához elérhető a szempontsor: a tanított csoportok profilja, 

az egyéni fejlesztési tervhez készített tanulói profil, a tanulmányi kirándulás, illetve egy projekt 

dokumentálása. Természetesen a szempontsorok használata nem kötelező. 
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h) Egyéni fejlesztési tervhez készített tanulói profil  

Az e-portfólió egyik szabadon választható dokumentuma egy tanuló számára készített egyéni 

fejlesztési terv. Az egyéni fejlesztési terv jelenti egyrészt a fejlesztő pedagógus által összeállított, 

szakmai követelményeknek megfelelő dokumentumot, másrészt – nem fejlesztő pedagógusi feladatot 

ellátók esetében – azt a munkát, amelyet a pedagógus egy-egy tanulóval/gyermekkel annak egyéni 

megsegítése, fejlesztése, tehetségének kibontakoztatása érdekében tesz tanórai és tanórán kívüli keretek 

között.  

 A pedagógus által készített egyéni fejlesztési terv megértése szükségessé teszi a tanuló 

profiljának bemutatását. Ehhez nyújt segítséget az alábbi szempontsor. Természetesen erre a 

dokumentumra is igaz, hogy csak a releváns szempontokra térjen ki, illetve olyan szempontot 

is beépíthet, amely ebben a felsorolásban nem szerepel. 

 A tanuló személyiségének megismeréséhez igénybe vett források, pl. interjúk, a szülőkkel, 

osztályfőnökkel folytatott megbeszélés, a rendelkezésre álló dokumentumok és a belőlük 

nyert adatok elemzése. 

 A tanuló iskolai pályafutásának rövid áttekintése, különös tekintettel az adott tárgyra. 

 A tanulóval folytatott megbeszélés/beszélgetések rövid összefoglalása. (Új információk a 

tanuló háttéréről, a tanuló énképéről, motivációjáról, céljairól, információk a tanuló 

iskolájához, társaihoz, a tárgyhoz való viszonyáról, attitűdjéről és a tanulási stratégiáiról, 

módszereiről.) 

 Összefoglalás: a tanuló személyisége, erősségei a tanulás szempontjából, problémái, mire 

lehet építeni a fejlesztésben. 

 

Egyéni fejlesztési terv sablonja 

Az útmutatóban megtalálható egyéni fejlesztési terv sablonja nem tartalmaz kötelező elemeket, 

csupán egy lehetőséget mutat be az egyéni fejlesztés dokumentálására. A fejlesztési területek csak 

mintaként szolgálnak, mindezeket az adott tanulóra és a célokra (hátránykompenzáció, 

tehetséggondozás) vonatkoztatva szükséges átalakítani.  

 

i)  Hátránykompenzációs program készítése 

Egy dokumentumot kell feltölteni, amelynek elemei: a csoportprofil, a féléves ütemterv, a 

foglalkozási terv és a reflexió. 

A hátránykompenzációs program megvalósítható a tanórán belül vagy a tanítási órán kívül 

kifejezetten a hátránykompenzációs célok megvalósítása érdekében, csoportos formában. Fontos, hogy 

a fejlesztés az egész személyiségre irányuljon, és segítse elő a hátrányok csökkentését vagy leküzdését. 

Ehhez pontos problémafeltárásra, a célok és a feladatok konkrét és világos meghatározására, valamint a 

megfelelő módszerek kiválasztására van szükség. A táncpedagógia tudatos tervezéssel sokféle hátrány 

leküzdését segítheti elő. A reflexióban célszerű kitérni arra, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezik 

ezen a téren, de arra is, ha először valósított meg hátrányok leküzdését segítő programot, illetve érdemes 

leírni, hogy milyen további céljai vannak ezen a területen. 
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j) Tehetséggondozó program készítése 

A minta a tehetséggondozó program szakszerű kidolgozásához nyújt segítséget, amely tartalmazza 

az előkészítés szakmai feladatait és a megvalósítás folyamatait. A minta a fogalomrendszer megértését 

szolgálja, amely alapján szakszerűen és megfelelő módszertannal elkészíthető a saját szakterületen és 

témakörben megvalósított tehetséggondozó program (11. sz. melléklet). 

A tehetséggondozó program megvalósításához kapcsolódó dokumentumsablon (12. sz. melléklet) 

elemei: a csoportprofil, a tematikus terv, a foglalkozásterv és a reflexió. 

 

k) Koreográfia készítése 

A koreográfia bemutatása a sablontól eltérő módon is lehetséges. Ezt a formát csak akkor ajánljuk, 

ha a térrajzok elkészítése nem okoz technikai problémát. A koreográfusi alkotó tevékenységet célszerű 

abból a szempontból is bemutatni, hogy mit jelent a személyes karrierje szempontjából, és milyen 

szerepet játszik az iskola életében, a tanulók szemléletformálásában, ízlésük fejlesztésében, valamint a 

művészetek megismerésében, megértésében.  

További szempontok:  

 Milyen szakmai sikerek kapcsolódnak a koreográfusi tevékenységéhez? 

 Milyen szakmai fórumokon mutatta be a koreográfiát? 

 Milyen új értékeket teremtett általa? 

 A koreográfiához kapcsolódóan milyen új szakterületeket és ismereteket tárt fel? 

 

Válasszon ki egy koreográfiát, amelyet szívesen bemutat másoknak is! 

 

l) Bevált, jó gyakorlat készítése 

A dokumentumminta olyan jó gyakorlat bemutatására szolgál, amelyet az iskolában kipróbált, a 

gyakorlata bevált és eredményes, mások számára is adaptálható és hasznos. A forma azt a célt is 

szolgálja, hogy segítse az iskolai innovációt a jó gyakorlatok akkreditálása során. Jó gyakorlat lehet a 

pedagógus által kifejlesztett módszer, gyakorlatgyűjtemény (pl. az ugrás előkészítése, a tartás-ellentartás 

gyakorlatai, az előadó-képesség fejlesztése stb.), valamilyen probléma megoldását támogató (pl. 

konfliktus- és agressziókezelés, a szabálytudat kialakítása) vagy valamelyik fejlesztési terület 

támogatására irányuló program (pl. kreatív mozgástréning). 

 

m)  Projekt bemutatása 

Az e-portfólió szabadon választható dokumentumai között szerepel egy projekt bemutatása. Ennek 

célja a pedagógus más dokumentumokból kevésbé megismerhető kompetenciáinak bizonyítása. Ezért a 

dokumentumban az alábbi szempontok közül csak azokra térjen ki, amelyek a kompetenciaterületek 

bemutatása szempontjából fontosak. 
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 A témaválasztás bemutatása, indoklása. 

 A projekt célja. 

 A résztvevők köre (kiscsoport, nagyobb közösség, esetleg teljes iskola). 

 Tervezett időtartam és ütemterv (egy naptól a több hetet meghaladóig, akár egész tanévre 

szóló). 

 Feladatmegosztás. 

 Az adatgyűjtés módja. 

 A téma feldolgozásának módja (pl. dramatizálás, terepmunka, kísérlet, csoportmunka stb.). 

 A produktum bemutatása (illusztrálva néhány elemmel). 

 A projektmunka értékelése (a megvalósítás eredményessége, a tanulságok). 

 

A táncos projekt lehet csoport, tanszaki és iskolai szintű. A projektmódszer adaptálása a 

táncművészeti ágra speciális felkészültséget igényel.  

 

n) Tanulmányi kirándulás dokumentálása 

Az e-portfólió szabadon választható dokumentumai között szerepel egy program (pl. kirándulás) 

szervezésének leírása. Ennek célja a pedagógus szervezői, kapcsolatteremtési, közösségfejlesztési 

tevékenységének, attitűdjének bemutatása, amely más dokumentumokból kevésbé megismerhető 

kompetenciáit bizonyítja. Ezért a dokumentumban az alábbi szempontok közül csak azokra térjen ki, 

amelyek a kompetenciaterületek bemutatása szempontjából fontosak. 

 

 A kirándulás jellege például: 

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

fejlesztése stb.),  

 sporttevékenység (pl. túrázás),  

 a nemzeti emlékezet őrzésével kapcsolatos (nemzeti ünnepeken, emléknapokon vagy a 

Határtalanul program keretében az élő tánc-és néphagyomány megtapasztalása, kutatás, 

találkozás adatközlőkkel, a tárgyi kultúra és környezet felfedezése, táncos előadások 

megtekintése különböző táncos – tematikus, dramatikus, táncszínházi – műfajokban). 

 A kirándulás céljai: 

 közösségfejlesztés (pl. zárt, kirekesztett vagy kirekesztő csoportok megbontása, a 

kommunikáció javítása közös feladatokon keresztül), 

 a tanulók közösségi felelősségvállalásának fejlesztése (bevonásuk a tervezésbe, 

szervezésbe), 

 egyéni fejlesztés (egyéni feladat a tervezésben, szervezésben), 
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 a pedagógus egyéni célja: pl. a kommunikáció javítása a tanulókkal, 

 a szülők bevonása az intézményi nevelőmunkába, 

 a „tiszta forrás” értékeinek megismerése. 

 A kirándulás programjának legfontosabb elemei. 

Az egyes programelemek mellett feltüntetve az esetleges specialitásokat: pl. szülő szervezte, 

diákok vagy egy diák készítette elő/készült fel rá. 

 A kirándulás dokumentumai: 

Képek, tanulói idegenvezetés, vetélkedő vagy más esti program anyaga stb. 

 A kirándulás értékelése: 

Hogyan valósultak meg a kitűzött célok? Sikerült-e a táncos formanyelv új szempontú 

megközelítése? Az élmény milyen módon járult hozzá a tanulói motiváció minőségi változásához? 

Milyen nevelési értékeket közvetített indirekt módon a program? 

Voltak-e hiányosságok, hibák a szervezésben? Milyen tanulságok vonhatók le a későbbi hasonló 

szervezések sikere érdekében? 

 

Ehhez a témakörhöz nem mellékelünk dokumentummintát. 
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C) Mellékletek 

1. sz. melléklet 

Eredetiségnyilatkozat 

 

A pedagógus neve:   

Oktatási azonosítója:   

 

Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és 

aláírásommal igazolom, hogy az e-portfólió saját, önálló munkám, az ebben foglalt dokumentumok és 

reflexiók egyaránt. A hivatkozott nyomtatott és elektronikus források (pl. tankönyvek, feladatlapok, 

honlapok) felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt. 

Tudomásul veszem, hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít: 

 más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként, megfelelő hivatkozás nélkül; 

 más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként, megfelelő hivatkozás nélkül; 

 más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése, pl. többek között tankönyvek, 

feladatlapok, tesztkönyvek, honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli 

felhasználása. 

Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium 

esetén e-portfólióm visszautasításra kerül. 

 

Dátum:  ,   . év   hó   . nap 

 

   

aláírás 
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2. sz. melléklet 

Csoportprofil sablonja 

 

A csoport neve  

A működés helye  

Évfolyam  

Csoportlétszám  

Fiúk és lányok száma  

Készítette  

A csoport összetétele, története, a tanulók sajátosságai, speciális szükségletei 

 

 

Feladatok, lehetőségek  

A tanulók szociokulturális háttere 

 

 

Feladatok, lehetőségek  

A tanulók előzetes tudása, szakmai helyzetfeltárás 

 

 

A szaktárgyi fejlődés lehetőségei 

 

 

A csoport megismerése érdekében tett lépések, további tervek 

 

 

Feladatok, lehetőségek  

A csoportdinamika jellemzői 

 

 

Feladatok, lehetőségek  
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A közösségi nevelés feladatai 

 

 

A differenciálás lehetőségei és feladatai a csoporton belül 

 

 

Feladatok, lehetőségek  
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3. sz. melléklet 

Tematikus terv sablonja 

 

A pedagógus neve  

A tanszak elnevezése  

Az iskola neve  

Tantárgy  

Évfolyam  

A tanulási-tanítási egységek témakörei (az egységeknek 

megfelelő sorszámozással) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tantárgyi kapcsolatok  

A …………………………………………..………………………. (témakör címe) 

tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere 

 

 

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

 

 

Szakirodalom, források 

Szerző Cím Kiadó A kiadás éve 

    

    

 

Dátum: 
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A…………………………………………..tematikus terv tanórára lebontva 

 

Óraszám (1 x 45 perc, 2 x 45 perc, 4 x 45 perc)  

Az óra témája  

Szemléltetés, eszközök  

Didaktikai feladatok Fejlesztési területek 

(képességek, 

készségek, attitűdök) 

Ismeretek, fogalmak, 

szabályok 

Módszerek, 

munkaformák 

    

    

Megjegyzés, házi feladat, az önálló tanulás 

támogatása 

 

 

A táblázatot az óraszámnak megfelelően kell növelni!  

 

Az ellenőrzés-értékelés módjának bemutatása 

A tematikai egységhez kapcsolódó értékelési rendszer bemutatása 

 

Óra Órafázis  Feladat 
Értékelési szempontok, 

módszerek, eszközök 

1. Bevezetés, ráhangolódás   

 Fő rész   

 Levezetés   

 Zárás   

2. Bevezetés, ráhangolódás   

 Fő rész   

 Levezetés   

 Zárás   

3. Bevezetés, ráhangolódás  

(a sorok száma szükség 

szerint növelhető) 

  

A pedagógus által alkalmazott módszerek összefoglaló elemzése  
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A pedagógus által készített értékelési eszköz  

A mérési, értékelési eszköz mely 

tematikai egységhez, témakörhöz 

vagy táncos tevékenységhez 

kapcsolódik? 

 

Az értékelési eszköz neve  

Az értékelési eszköz formája  

Az értékelés célja  

Az értékelés módja  

Az értékelési eszköz bemutatása, elemzése 
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4. sz. melléklet 

Óratervsablon 

 

A pedagógus neve  

Helyszín   

Tanszak/évfolyam  

Létszám/nemek szerinti megoszlás  

Időkeret  

Tantárgy  

Az óra témája  

Az előző óra anyaga  

A következő óra anyaga  

Az óra típusa  

Az óra cél- és feladatrendszere  

Mit akarok megtanítani? 

(fogalmak, szabályok) 

 

Mit akarok megértetni? 

(összefüggések, fókusz) 

 

Mit akarok megéreztetni?   

Mit akarok fejleszteni? 

(attitűd, készségek, 

képességek) 

 

Az elérendő fejlesztési szint, 

tudásszint 

 

Az óra didaktikai feladatai 

Az óra szakaszai Didaktikai feladatok 

Bevezető, ráhangoló szakasz  

Az óra fő része  

Levezető szakasz  

Az óra zárása  

 

A környezet leírása, az óra helyszíne  
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Tantárgyi kapcsolatok  

Felhasznált források 

Szerző Cím Kiadó A kiadás éve 

    

    

 

Dátum: 
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Az óra menete 

Bevezetés, ráhangolódás  

Idő A pedagógus 

tevékenysége 

Feladatleírás/kérdés/pro

blémafelvetés 

Módszerek Részcélok/ 

kompetenciafejlesz

tés 

Tanulói 

tevékenységek, 

munkaformák 

Térszervezés Eszközök 

        

Fő rész – képességfejlesztés – újismeret-szerzés – fogalomalkotás 

Idő A pedagógus 

tevékenysége 

Feladatleírás/kérdés/pro

blémafelvetés 

Módszerek Részcélok/ 

kompetenciafejlesz

tés 

Tanulói 

tevékenységek, 

munkaformák 

Térszervezés Eszközök 

        

Levezető szakasz 

Idő A pedagógus 

tevékenysége 

Feladatleírás/kérdés/pro

blémafelvetés 

Módszerek Részcélok/ 

kompetenciafejlesz

tés 

Tanulói 

tevékenységek, 

munkaformák 

Térszervezés Eszközök 

        

Az óra zárása 

Idő A pedagógus 

tevékenysége 

Feladatleírás/kérdés/pro

blémafelvetés 

Módszerek Részcélok/ 

kompetenciafejlesz

tés 

Tanulói 

tevékenységek, 

munkaformák 

Térszervezés Eszközök 

        

Megjegyzés 
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Az órához készített segédanyagok, szemléltetésre használt eszközök 

Az óra szakaszai A szemléltető anyagok, segédanyagok bemutatása 

Bevezetés, ráhangolódás  

Újismeret-szerzés 

Képességfejlesztés 

Fogalomalkotás 

 

Levezetés  

Zárás  

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Táncművészeti ág 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án 
elfogadott második, javított változata. 

38 

 

5. sz. melléklet 

Óratervminta 

 

A pedagógus neve Xy 

Helyszín  Xy 

Tanszak/évfolyam Néptánc tanszak/továbbképző 9. évfolyam 

Létszám/nemek szerinti 

megoszlás 

16 fő 

9 fiú és 7 lány 

Időkeret 2 x 45 perc 

Tantárgy Néptánc 

Az óra témája A kalotaszegi csárdás alapelemei: pihenő, bevezető, bekezdő 

táncelemek, a kétlépéses csárdás, a zárt és a félig nyitott 

összekapaszkodás táncelemei 

Az előző óra anyaga Az előző évben tanult táncok ismétlése 

A következő óra anyaga A kalotaszegi csárdás alapelemei: páros forgás és irányváltás 

Az óra típusa Újismeret-szerző óra 

Az óra cél- és feladatrendszere  

Mit akarok megtanítani? 

(fogalmak, szabályok) 

A csárdás bekezdő, pihenő elemeit, valamint egy nem közismert, 

félig nyitott összekapaszkodási módot és annak jellegzetes 

táncelemeit. 

Mit akarok megértetni? 

(összefüggések, fókusz) 

A tánc elemeit a tánc funkciója szerint kell analizálni és 

értelmezni. A tánc érzéseket és gondolati tartalmakat fogalmaz meg. 

Mit akarok megéreztetni?  A kalotaszegi csárdás szépségét, a páros tánc érzelmi töltését, a 

csalogatás funkcióját és lehetőségeit. 

Mit akarok fejleszteni? 

(attitűd, készségek, 

képességek) 

„Egy lehetetlenség minden halandó életére jut!” (Arisztophanész) 

Azért, mert nehéz egy feladat, nem lehetetlen megoldani. 

Ugyanakkor a kihívások visznek előre. A tanulásban a kitartás és a 

pozitív hozzáállás megerősítését, valamint a ritmus-, a tempó-, a 

zenei és a térérzék, továbbá az improvizációs készségek fejlesztését 

tervezem. 

Az elérendő fejlesztési 

szint, tudásszint 

Improvizáció az órán tanult táncelemek alkalmazásával. 
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Az óra didaktikai feladatai 

Az óra szakaszai Didaktikai feladatok 

Bevezető, ráhangoló szakasz A külvilág kizárása, „megérkezés”, a figyelem és a koncentráció 

kialakítása, az érdeklődés felkeltése, a test alkalmassá tétele a 

táncos mozgásra. 

Az óra fő része Az érdeklődés fenntartása, a tanulás motiválása, a meglévő 

ismeretek felmérése, új ismeretek szerzése – tanulói 

képességfejlesztéssel, instruálással kialakított tanulói 

ismeretszerzés, a tanultak gyakorlati alkalmazása, improvizáció, 

visszacsatolás. 

Levezető szakasz Játék, a feszültség levezetése. 

Az óra zárása Értékelés. 

  

A környezet leírása, az óra 

helyszíne 

Balettszőnyeggel borított, fapadlózatú, tükörfallal, beépített 

hangtechnikával felszerelt szaktanterem. 

 

Tantárgyi kapcsolatok Népzene, drámajáték, földrajz, folklorisztika. 

Felhasznált források 

Szerző Cím Kiadó A kiadás éve 

Alkotó 

szerkesztő: 

Neuwirth 

Annamária 

Az alapfokú 

művészetoktatás 

követelményei és tantervi 

programja 

Táncművészet 

Romi-Suli 

Könyvkiadó és 

Továbbképző 

Műhely Kft., 

Mogyoród 

1998. 

Farkas Zoltán Néptánc alaptechnikák 

módszertana 

Ugrós – lakócsai táncok – 

kalotaszegi csárdás 

Planétás Kiadói és 

Kereskedelmi Kft., 

Budapest 

2001. 

Fodor Sándor 

(Netti) 

Kalotaszegi népzene Hungaroton, 

Budapest 

1995. 

Éri Péter, Halmos 

Béla (szerk.) 

Kalotaszegi magyar 

népzene. Nádasmente. Méra 1. 

Hungaroton, 

Budapest 

1997. 

Szalonna és 

bandája 

Örömzene Hangvető Zenei 

Terjesztő Társulás 

Kft. 

2007. 

Nikola Parov Naplegenda Tom-tom Records 2006. 

Dátum: 
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Az óra menete 

Bevezetés, ráhangolódás  

Idő A pedagógus 

tevékenysége 

Feladatleírás/kérdés/pro

blémafelvetés 

Módszerek Részcélok/kompete

nciafejlesztés 

Tanulói tevékenységek, 

munkaformák 

Térszervezés Eszközök 

1–3 Köszöntés, 

naplóbeírás, 

tájékoztatás, 

hozzájárulás 

kérése a 

videofelvétel 

készítéséhez. 

A hiányzók 

számbavétele, a tanulók 

tájékoztatása a 

videofelvétel 

készítéséről. 

 Együttműködés. 

 

 Félkörben a 

talajon 

Napló, óraterv, 

toll 

3–8 A kezdőjáték 

ismertetése. 

Mit hagytunk magunk 

mögött? 

Körkérdés 

Reflexiók 

A külvilág 

kizárása, 

megérkezés, 

tájékozódás a 

tanulók érzelmi 

állapotáról, 

hangulatáról. 

Egy rövid mondattal 

mindenki elmeséli, 

honnan érkezett, mit 

csinált az óra előtt. 

Reflexiók. 

 

Kör  

8–12 A lazító gyakorlat 

ismertetése. 

Masszírozás: hát, nyak, 

vállizmok lazítása 

Lazítás, 

egymásra 

hangolódás 

Feszültségoldás, 

jókedv. 

Egymás izomzatának 

irányított masszírozása. 

Reflexiók. 

Kör  

12–

18 

„Ninja-játék” 

kezdeményezése, 

a szabály 

átismétlése. 

Föntről lefelé irányuló 

kargesztussal kijelölünk 

egy játékost, aki lentről 

fölfelé irányuló 

kargesztust tesz, a 

Koncentrációs 

drámapedagógiai 

gyakorlat 

Reflexiók 

A figyelem és 

koncentráció 

kialakítása, a 

ritmusérzék, a 

tempótartás 

Dobálós játék frontális 

munkaformában. 

Tanulói akció, reakció: 

figyelem (kijelölés-

válasz), cselekvés 

Kör  
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mellette állók oldal 

irányú kargesztust 

tesznek. Utána a kijelölt 

játékos választ valakit. 

Minden mozdulatot 

„ninja-hanggal” 

kísérnek. 

fejlesztése, 

ráhangolódás a 

munkára. 

(kargesztus összetett 

tenyérrel és hangkeltés: 

„ninja-hang”), 

 koncentráció (tempó és 

mozgás iránya és a 

hozzá kapcsolódó 

hang). 

18–

35 

Bemelegítés a 

tanár irányításával. 

Mozgásirányítás zenére. 

Bemelegítés, 

egyensúlygyakorlatok, 

aszimmetrikus 

mozgásformák. 

 

Bemutatás, 

munkáltatás 

A test alkalmassá 

tétele a táncos 

mozgásra. 

Megfigyelési, 

utánzási 

képességek 

fejlesztése, 

egyensúlyérzék, 

koncentráció, 

szem-kéz-láb-

koordináció, a 

ritmusérzék 

fejlesztése. 

Mozgáskövetés, 

mozgásutánzás, 

instrukciókövetés. 

 

Kör 

Oktató 

alakzat 

(az 1-es tér 

felé sorokba 

rendeződve), 

szabadon a 

térben 

CD-lejátszó 

Feldolgozott 

népzene:  

Nikola Parov: 

Naplegenda 
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Fő rész – képességfejlesztés – újismeret-szerzés – fogalomalkotás 

Idő A pedagógus 

tevékenysége 

Feladatleírás/kérdés/p

roblémafelvetés 

Módszerek Részcélok/kompete

nciafejlesztés 

Tanulói 

tevékenységek, 

munkaformák 

Térszervezés Eszközök 

35–

45 

Célok ismertetése 

egy idézeten 

keresztül:  

„Egy lehetetlenség 

minden halandó 

életére jut” 

(Arisztophanész). 

Szövegismétlés, 

szövegtanulás 

Egyenletes mérőhöz 

igazodva mondjuk ki 

a szavakat. 

Tanári 

bemutatás, 

instruálás, 

irányítás 

Tanulói irányítás 

Figyelem, 

koncentráció, a 

ritmusérzék, a 

tempótartás 

fejlesztése. 

A beszédkészség 

fejlesztése. 

Stafétajáték, dobálós 

forma. 

Egyenletes mérőhöz 

igazodás. 

Egyéni feladatvállalás: 

tanulói irányítás. 

Kör Sámándob 

45– 

50 

Ritmusképlet 

felismertetése: 

7yaaa. 

A ritmusképlet 

azonosítása, 

tapsolása, lépése. 

Variációk: előre-

hátra, körben 

forgással, fordulással, 

helyben, haladással, 

dobogással. 

Instruálás, 

munkáltatás, 

tánctechnika 

 

 

Az önálló 

ismeretszerzés 

támogatása. 

Kreativitás: 

táncelemalkotás, a 

variációs képesség 

fejlesztése. 

A ritmusérzék 

a térérzékelés, a 

térhasználat 

fejlesztése. 

A frontális formán 

belül önálló 

feladatmegoldás. 

A variációs 

lehetőségek 

vizsgálata. 

Tanulói 

kezdeményezések. 

 

Szabadon a 

térben, 

oktató 

alakzatban, 

különböző 

irányokban 

Sámándob 
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50–

55 

A táncanyaghoz 

kapcsolódó tárgyak 

bemutatása. Mi jut 

eszedbe?- játék. 

Nekem Kalotaszegről 

az jut eszembe… 

Instruálás, 

munkáltatás 

Reflexiók 

 

Az előzetes 

ismeretek 

felmérése, a 

témakör bevezetése, 

motiváció. 

Stafétajáték. Kör Kosár, 

kalotaszegi 

írásos terítő, 

könyv, 

viseletdarabok, 

térkép 

55–

65 

Tánctanítás: pihenő, 

kezdő táncelemek. 

Kettes csárdás tanítása 

zárással, zárás nélkül. 

Bemutatás, 

instruálás, 

gyakoroltatás 

Reflexiók 

A táncelem és a 

funkció 

tudatosítása. 

Mozgásmegfigyelés, 

mozgásutánzás 

frontális formában  

Improvizáció párban. 

Körben, párban CD-lejátszó 

Csárdás zene 

 

65–

70 

Tánctanítás: félig 

nyitott 

összekapaszkodási 

mód és az ehhez 

kapcsolódó 

táncelemek. 

Pihenő, cifrás pihenő, 

aprózó táncelemek, 

csárdás elemek, 

csalogatás. 

Fodor Sándor „Netti” 

prímás bemutatása. 

Bemutató, 

páros viszony 

elemzése, 

értelmezése, a 

korábbi 

ismeretek, 

összefüggések 

feltárása 

Az absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése. 

Az összefüggések 

feltárása. 

Az improvizációs, a 

megértő és az 

elemző képességek 

fejlesztése. 

Megfigyelés, 

mozgásutánzás, 

elemzés frontális 

munkaformában 

Improvizáció párban. 

Oktató 

alakzatban, 

párban 

CD-lejátszó 

Csárdás zene 

Fodor Sándor 

„Netti”: 

Kalotaszegi 

népzene 

70–

75 

Tánctanítás: a 

tánctechnikai elem 

beépítése a táncba – 

7yaaa. 

Keringő fogásban a 

tanult ritmusképlet 

táncelemmé alakítása. 

Az órán tanult 

táncelemek 

alkalmazása, 

összegzés. 

Bemutatás, 

visszacsatolás, 

instruálás, 

magyarázat, 

újraalkotás 

Reflexiók 

Az összefüggések 

felismerése, a 

táncelemek és a 

csalogatás 

funkciójának 

elemzése. 

Az improvizáció 

bővítése nehezebb 

Megfigyelés, elemzés, 

visszacsatolás frontális 

munkaformában. 

Improvizáció 

párban. 

Tanulói reflexiók: 

hogyan változott a 

Oktató 

alakzatban, 

párban 

CD-lejátszó 

Csárdás zene 
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 táncelemmel és új 

összekapaszkodási 

móddal. 

tánctechnikai elem 

táncelemmé. Miben 

más a fiúk és a lányok 

szerepe? 

Levezető szakasz 

Idő A pedagógus 

tevékenysége 

Feladatleírás/kérdés/p

roblémafelvetés 

Módszerek Részcélok/kompete

nciafejlesztés 

Tanulói 

tevékenységek, 

munkaformák 

Térszervezés Eszközök 

75–

80 

Visszacsatolás: egy 

lehetetlenséget 

mindenki teljesített. 

A levezető játék 

ismertetése. 

Ki érzi magát 

győztesnek? 

Kő-papír-olló-játék 

másképp: 

minden győztes 

skandálja a saját 

nevét, miközben 

szabadon halad a 

térben. Egy 

kiválasztott 

személlyel kő-papír-

olló-játékot játszik. 

Aki veszített, beáll a 

győztes mögé és már 

az elöl álló tanuló 

nevét skandálja.  

Drámajáték Feszültséglevezeté

s, a záró szakasz 

előkészítése. 

Játék. 

Egészen addig 

játsszuk, amíg egy 

győztese nem lesz a 

játéknak. 

Szabadon a 

térben 
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Az óra zárása 

Idő A pedagógus 

tevékenysége 

Feladatleírás/kérdés/pr

oblémafelvetés 

Módszerek Részcélok/kompete

nciafejlesztés 

Tanulói 

tevékenységek, 

munkaformák 

Térszervezés Eszközök 

80–

82 

A játék győztese 

kitüntetett 

szerepbe kerül, 

bemutathatja a 

tanultakat. 

A győztes párt választ, 

majd páros 

improvizáció 

formájában bemutatják 

a tanultakat. 

Tanulói 

cselekedtetés, 

elemzés, 

megfigyelési 

szempontok 

alapján 

Összefoglalás, 

ellenőrzés. 

Páros bemutató, 

csoportos megfigyelés 

Félkör CD-lejátszó 

Csárdás zene 

82–

90 

Értékelés. 

Miért tetszett a 

bemutató? 

Mire kell 

legközelebb 

figyelni? 

Hogy éreztétek 

magatokat az órán? 

Pozitív értékelés: 

pedagógus részéről, 

valamint társ- és 

önértékelés. 

Az óra eredményeinek 

összegzése, elköszönés. 

 

Szóbeli 

értékelés, a 

fejlődési irányok 

feltárása 

A megértés 

ellenőrzése 

A látásmód 

fejlesztése, az 

eredmények 

elismerése. 

Az ismeretek 

rendszerezése, 

összefoglalás. 

Tanulói elemzés, 

értékelés 

Reflexiók 

Visszajelzés az óráról 

Félkör  

Megjegyzés 

A kő-papír-olló-játék meglehetősen nagy hangzavarral jár, de remekül oldja a feszültséget, segít ellazulni és jó hangulatot teremt. 

A sámándob helyettesíthető bármely más ritmushangszerrel. 

A tanítási-tanulási folyamat elején célszerű lassabb tempójú csárdás zenét használni. 

Az improvizáció alkalmazása már néhány táncelem ismeretében javasolt. 
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A tanulói értékelés nagyon fontos visszajelzés a pedagógus számára, segíti a tanulók reflektív gondolkodásának fejlesztését, valamint a kritikai szemlélet 

kialakítását.  

A tanítási órához oktatási segédanyag nem készült.  

Az órához készített segédanyagok, a szemléltetésre használt eszközök 

Az óra szakaszai A szemléltető anyagok, segédanyagok bemutatása 

Bevezetés, ráhangolódás Nikola Parov: „Naplegenda” című albumából állítottam össze a bemelegítés zenei anyagát, amelyben 

aszimmetrikus lüktetésű zene szerepelt, a továbbképző évfolyamain a tanulók többször is találkoznak az 

aszimmetriával a különböző táncokban. Fontos, hogy a sajátos mozgásformákon keresztül fejlődjön a zenei 

érzékük, minél eredményesebb legyen a zene és a mozgás egységének megteremtése. 

Újismeret-szerzés 

Képességfejlesztés 

Fogalomalkotás 

A sámándob használata segíti a tempótartást, illetve a tanulói motivációt is, hiszen szívesen használják a 

fiatalok is. Személyes tárgyak bemutatásával az érdeklődés fenntartása illetve a személyes kötődés 

bemutatása volt a célom. Röviden elmeséltem, hogyan kerültek hozzám a tárgyak, hogyan ismertem meg 

Kallós Zoltán népzenekutatót.  

A térkép a földrajzi elhelyezkedés szemléltetésének eszköze, de tartalmaz olyan információkat is, mint 

például a fotó a jellegzetes viseletről. A saját viseletdarabok kézbe vétele pedig élővé teszi a 

kultúraközvetítést, és jelentős motiváló hatása is van. 

Fodor Sándor (Netti) „Kalotaszegi népzene” című albumának használatával célom a híres kalotaszegi prímás 

bemutatása, az adatközlők megismertetése, a tiszta forrásból merítés értékrendjének átadása volt. 

Levezetés - 

Zárás - 
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6. sz. melléklet 

Reflexió az óraterv megvalósításáról 

 

Az óra cél- és feladatrendszere 

Mit akarok megtanítani? 

(fogalmak, szabályok) 

A csárdás bekezdő, pihenő elemeit, valamint egy nem közismert, 

félig nyitott összekapaszkodási módot és annak jellegzetes 

táncelemeit. 

Mit akarok megértetni? 

(összefüggések, fókusz) 

A tánc elemeit a tánc funkciója szerint kell analizálni és értelmezni. 

A tánc érzéseket és gondolati tartalmakat fogalmaz meg. 

Mit akarok megéreztetni?  A kalotaszegi csárdás szépségét, a páros tánc érzelmi töltését, a 

csalogatás funkcióját és lehetőségeit. 

 

Mit akarok fejleszteni? 

(attitűd, készségek, 

képességek) 

„Egy lehetetlenség minden halandó életére jut!” (Arisztophanész) 

Azért, mert nehéz egy feladat, nem lehetetlen megoldani. 

Ugyanakkor a kihívások visznek előre. A tanulásban a kitartás és a 

pozitív hozzáállás megerősítését, valamint a ritmus-, a tempó-, a 

zenei és a térérzék, továbbá az improvizációs készségek fejlesztését 

tervezem. 

Az elérendő fejlesztési szint, 

tudásszint 

Improvizáció az órán tanult táncelemek alkalmazásával. 

 

Elemzés/érvelés 

Az új táncanyag bevezetését úgy terveztem, hogy elsősorban maga a táncélmény motiválja tanulásra 

a fiatalokat, ezért nyitányként szokatlan és kevésbé ismert táncos formát választottam, amelyet 

alkalmasnak véltem a kíváncsiság felkeltésére. Ugyanezen okok miatt döntöttem a tánctanulási 

folyamat legelején a technikailag nehezebb táncelemek megismertetése mellett. Induktív módon, az 

egyeditől az általános felé haladva építettem fel a tánc megismerésének folyamatát. Ezen az órán 

nem terveztem a tájegység földrajzi elhelyezkedésének megismerését, történelmi hátterének 

feltárását, zenei és folklorisztikai jellemzőinek a felfedezését, mindezeket az ismereteket 

fokozatosan építem a tananyagba. 

Szemléltető eszközként személyes tárgyakat vittem az órára. Olyan emlékeket, amelyek az erdélyi 

élményeimhez kapcsolódnak. A tárgyakhoz kapcsolódóan drámajátékkal próbáltam előhívni a 

tanulók már meglévő ismereteit, amely többnyire sikerült, az asszociációs játékban időnként 

messzebb kerültünk a Kalotaszeghez kötődő ismeretektől, de irányítással mindig visszataláltunk a 

témakörhöz. A bemelegítéshez feldolgozott népzenét választottam, először kolomejka ritmusú 

zenére mozogtunk, amely az izmok bemelegítését szolgálta, majd aszimmetrikus lüktetésű zenére 

egyensúlygyakorlatokat, koordinációs feladatokat oldottunk meg. Az aszimmetrikus lüktetés 

megismerése fontos lesz számunkra az erdélyi tánckultúra megismerésben és elsajátításában, ezért a 

későbbiekben is, változatos mozgásformákkal használni fogom a bemelegítés során.  
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A tánctechnikai fejlesztést ritmusképlet alkalmazásával valósítottam meg, amelyhez praktikusság 

végett sámándobot használtam a ritmusképlet megszólaltatásához.  

Itt nem a tanári bemutatás módszerét, hanem a tanulói önálló ismeretszerzést alkalmaztam, amely 

elősegítette a kreativitás, a fantázia fejlesztését és a térhasználatot. A technikai elemeket szabadon, 

improvizatív módon foglaltuk össze. Ezzel az egyik legnehezebb táncelem tanítását készítettem elő. 

A páros tánc megköveteli, hogy férfi és női oktató is példaként álljon a tanulók előtt, hiszen 

nemcsak a táncos magatartás, hanem a figurakészlet is teljesen más a férfi és a nő esetében. 

Különösen fontos ez az erdélyi páros táncok esetében. (Az órán segítségemre volt Demarcsek 

György néptánctanár is.) 

A tánc tanítását a pihenő, tánckezdő elemmel, a kettes csárdással kezdtük, majd annak speciális 

csalogatós formájával ismerkedtünk meg. A tanulók felismerték az anyanyelvi szinten ismert kállai 

kettős és a kalotaszegi csárdás most tanult tánceleme közötti hasonlóságot, párhuzamot, amely 

lehetőséget teremtett a táncelem funkciójának a megértésére is. A zárt összekapaszkodás elemeit 

követően nyitott összekapaszkodási módhoz kapcsolódó elemeket tanultuk meg, a csárdás elemeit 

ötvöztük az aprózó, figurázó, cifrázó elemekkel. Ezután a tánctechnikai gyakorlatban felfedezett 

mozgásforma beépítése következett, amely könnyedén sikerült a táncosok többségének. (A táncos 

képességek nem azonosak. Akadnak kiemelkedő tehetségek, vannak, akik ügyes táncosok, de a 

tanulási folyamatban lassabban haladnak.) 

Az óra több fázisában is alkalmaztam az improvizáció módszerét. Fontosnak tartom a megszerzett 

ismeret gyakorlati szabad alkalmazását, mert az ismeret így válik hasznos tudássá.  

A drámapedagógia módszereit és eszközeit ötvöztem a táncpedagógia módszertanával. A tanulók 

korábban inkább a táborokban találkoztak a drámajátékokkal, a tanórai alkalmazásuk nem volt 

általános. A játékot azért tartottam fontosnak, mert általa jobban megismerhetem a tanulókat. A „mit 

hagytunk magunk mögött”-játékban például kiderült, hogy az egyik tanuló „nem kívánt embereket” 

hagyott maga után, azaz olyan emberekkel volt körülvéve, akiket nem szeretett, vagy akik nem 

fogadták el őt. Mindebből arra következtethetünk, hogy a tanuló társas kapcsolatai nem 

megfelelőek, és segítségre szorulhat. Erre a későbbiekben tudatosan kell figyelnem, és támogatnom 

kell az integrációját. A drámajáték segítségemre volt a külvilág kizárásában, a koncentráció, a 

figyelem kialakításában. Segített a feszültség oldásában is, amely elsősorban abból keletkezett, hogy 

az órát videóra rögzítettük. Ez természetesen bennem is okozott némi feszültséget, az úgynevezett 

kameraláz mindenkire hatott, de igyekeztünk ezt mielőbb kizárni. Drámajátékot alkalmaztam az óra 

levezető szakaszában is, amelynek a célja kettős volt. A játék közbeni „hangoskodás” felszabadító 

hatású volt, a korábbiaktól eltérő típusú tevékenység másféle hangulati és izgalmi állapotot és jó 

közérzetet teremtett. 

A játék győztese azonban új kihívás elé nézett. Választott partnerével az órán elsajátított táncelemek 

improvizatív bemutatása volt a „jutalma”, amelyet a csoport többi tagja meghatározott szempontok 

szerint elemzett és értékelt. Fennállt a veszélye, hogy ha a tanuló visszahúzódó, akkor nem szívesen 

vállalja a megmutatkozást. Ebben az esetben átruháztam volna egy önként jelentkezőre a feladatot, 

ha az sincs, akkor pedig csak a hogyan éreztük magunkat? körkérdéssel zártam volna az órát. 

Mivel a tanuló vállalkozó kedvű volt, sikeres volt a páros bemutató, amelyhez pozitív értékelést 

kapcsoltunk. A mi tetszett a legjobban? és a mire kell legközelebb figyelni? hívó mondatra a tanulók 
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kiválóan összefoglalták mindazokat az ismereteket, amelyeknek az elsajátítását terveztem, illetve 

amelyekre építhetem a következő órát. Ezzel ellenőriztem a megértés szintjét. 

Önértékelés 

 A kitűzött céljaimat elértem és sikerült közelebb kerülni a fiatalokhoz. Úgy éreztem, megnyertem 

őket, szívesen mélyülnek el a tanulásban, kíváncsiak és nyitottak minden új vagy számukra újszerű 

kezdeményezésre. Sok fontos információhoz jutottam a tanulók személyiségét illetően is, amelyek 

alapján egyes tanulók további egyéni odafigyelést igényelnek. Fontos volt számomra, hogy a 

drámajátékok nemcsak a személyiségfejlesztést segítették, hanem egyéb szakmai visszacsatoláshoz 

is segítséget nyújtottak. Az improvizációk és a tanóra végi társértékelés alátámasztotta az óra 

sikerességét, mert a tanulók összefoglalták mindazokat a tényezőket és szempontokat, amelyek a 

táncot meghatározzák. Sikerült jó alapot teremteni a további szakmai munkához. 

Az óra tapasztalatai azt mutatják, hogy még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a technikai képzésre, a 

szabad asszociációs mozgáskultúra fejlesztésére, valamint az egyéni fejlesztésekre, a lemaradók 

felzárkóztatására, a tehetségek erős oldalának fejlesztésére és a személyiség integrálására. A 

táncanyag tanításához kalotaszegi népzenét használtam. Az óra elején azonban nem figyeltem arra, 

hogy a lassabb tempójú, a tanulási folyamatot segítő zenét használjak. Ezt a közös munka során 

módosítottam. Kevés hangsúlyt fektettem az egyéni teljesítmények értékelésére és javítására. 

Ugyanakkor fontosabbnak tartottam az első élményt, mert a későbbiekben lesz elég idő és lehetőség 

az egyéni korrekciókra. 

 

A kitűzött célokat elértem, nem sikerült azonban megvalósítanom az idővel történő helyes 

gazdálkodást. A táncórákat a középiskolás korosztályban 2 x 45 perces időkeretben valósítjuk meg. 

A videofelvétel miatt próbáltam úgy alakítani az órát, hogy az első 45 perc is egy kerek egységet 

alkosson, amelyet rögzítünk is. Sajnos azonban ezt nem sikerült megvalósítani. Ennek szakmai okai 

vannak. Középiskolás korban már több idő szükséges a különböző órafázisok megvalósítására, 

kezdve a bemelegítéstől a tánctechnikai képzésig, a tánctanulás folyamatáig. 

 

  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Táncművészeti ág 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án 
elfogadott második, javított változata. 

50 

 

7. sz. melléklet 

Hospitálási napló sablonja 

 

A látogatott pedagógus neve  

A tevékenység/foglalkozás látogatásának 

helye/ideje 

 

Tanszak/tantárgy  

Évfolyam/korcsoport  

A foglalkozást látogató neve  

A látogató tanszaka  

Milyen szerepben látogat?  

A foglalkozást látogató célja  

 

Előzetes tájékozódás a 

tevékenység/foglalkozás céljairól 

 

Idő A foglalkozás menete Módszerek, 

munkaformák 

Megjegyzések 

    

    

 

Reflexió 

 

Reflexió a táncpedagógus személyes jellemzőiről 

Segítő szempontsorok (a szempontsorok bővíthetők, változtathatók) 

Megjelenés  

Kommunikáció  

Szakmai tudás   

Attitűd  

Pedagógusszerepek  

Hangulat, légkör, élmény  
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Reflexió a pedagógiai folyamat tervezéséről 

Segítő szempontsorok (a szempontsorok bővíthetők, változtathatók) 

Az óra felépítése  

A kompetenciafejlesztés eredményei  

Az alkalmazott módszerek, eljárások 

hatékonysága 

 

Problémamegoldás, rugalmasság  

A motivációs célok elérése  

A tanulói tevékenységek megtervezése  

Szemléltetés, IKT-eszközök használata  

A tanulás támogatásának módja  

Differenciálás  

Értékelési módszerek, eszközök  

A kitűzött célok elérése  

Miben lát fejlődési lehetőséget a látogatott kolléga számára? 

 

 

Reflexió a tanulók tevékenységéről 

Segítő szempontsorok (a szempontsorok bővíthetők, változtathatók) 

Tanulói aktivitás  

Tanulói kezdeményezések  

A feladatmegvalósítás színvonala  

Együttműködés, önszabályozás  

Önálló ismeretszerzés  

Reflektivitás, visszacsatolás  

 

Önreflexió a hospitálásról 

Segítő szempontsorok (a szempontsorok bővíthetők, változtathatók) 

Ma láttam, végiggondolom, továbbviszem…  

Számomra a leghasznosabb tevékenységi 

forma a mai napon… 

 

A legfontosabb gondolat vagy érzés, amit 

magammal viszek… 

 

Amit mindenképpen kipróbálok…  

Egyéb észrevétel  
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8. sz. melléklet 

Esetleírás-minta 

 

KONFLIKTUS- ÉS AGRESSZIÓKEZELÉS 

A tanuló neve XY 

Életkora 16 éves, középiskolás tanuló 

Készítette  

Dátum  

I. 

A tanuló bemutatása 

A család 

Mindkét szülő rengeteget dolgozik, sokat vannak távol. Keveset tudnak beszélgetni. 

Betegséggel is küzdenek, ami alapvetően félelemmel tölti el a gyermeket. 

A gyermek 

Kamasz, keresi önmagát, sok gátlással, félelemmel, önértékelési gonddal küzd. Okos és 

értelmes, őszinte és melegszívű, mégis rosszul teljesít, labilis idegrendszerű, lobbanékony. 

Vágyik a sikerre és az elismerésre, ugyanakkor nehezen tűri a kudarcot, ami könnyen 

agressziót vált ki belőle. Fontos számára a társak véleménye, így könnyen befolyásolható. 

Dohányzik, de szeretne leszokni. A szülők tudomásul veszik a dohányzását, de nem tesznek 

ellene semmit. 

II. 

A pedagógiai helyzet ismertetése 

A korosztályához tartozó fiúk gyakran kibeszélik a társaikat, ha azok nem tartózkodnak a 

közelben. Az árulás, a leleplezés mélyen sérti az önérzetüket. Ha erre fény derül, akkor társaik 

tettét igazságtalannak érzik, és nem egyszer egymásnak ugranak. A fiúk közötti konfliktusok 

általában kisebb-nagyobb veszekedéssel, lökdösődéssel megoldódnak, és komolyabb 

összetűzésre nem kerül sor. A kérdéses tanuló nehezen viseli, ha igazságtalan sérelem éri akár 

a tanár, akár a társak részéről. A belső feszültségét úgy tudja levezetni, hogy felpattan, kirohan 

vagy rávág, rácsap valamire. A kirohanásai közben gyakran fájdalmat is okoz önmagának. Az 

egyik tehetséggondozó órára az illető tanuló már feszülten érkezett. Úgy tűnt, szinte teljesen 

megszűnt számára a külvilág, idegesen, hadarva beszélt, fenyegető, támadó testhelyzetet vett 

fel és a társa ellen fordult. Az egyre fokozódó indulat miatt nehezen tudtam megérteni a 

konfliktus okát, mert mindkét fiú erősen felindult érzelmi állapotba került. 

Ösztönösen a két fiú közé álltam, ezalatt mindketten erősen kiabáltak. Nekem abban a 

pillanatban semmi más eszközöm nem volt, csak a cselekvés. Tudtam, hogy a pedagógusokra 

vonatkozó viselkedési protokoll ellenében cselekszem, mégis kiléptem a hagyományos tanári 

szerepből. Az indulatosabb fiút egyszerűen megöleltem. Az ösztönös reakcióm olyan meglepő 

volt számára, hogy ő is kiesett a hagyományos tanulói szerepből, és szépen lassan 
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megnyugodott, lecsillapodott, amikor biztonságban érezte magát. Nagyon lassan, mégis képes 

volt megnevezni a konfliktus forrását. A higgadt fellépéssel, szeretettel, megértéssel kezelt 

helyzetben kiderültek a sérelmek, és kölcsönösen belátták, hogy mindketten hibásak a kialakult 

helyzetért. Megbeszéltük, hogy egy közösséghez tartoznak, közös célért dolgoznak, és csak 

akkor lehetnek sikeresek, ha tisztelik egymást és képesek megbocsátani. Közel egy óráig 

tartott, amíg eljutottunk a kézfogásig. Ezen az órán új anyagot nem tanultunk, mert nem lehetett 

elmenni a probléma mellett. Mégsem volt kárba veszett idő, hiszen az életből kaptunk leckét. 

A helyzet, a tanulók, a csoport itt azonnal igényelte a feszültség rendezését és a probléma 

megoldását. 

Tapasztalatok 

A fent említett gyermek tipikus példája a tehetséges, mégis alulteljesítő tanulónak. Az 

agresszió hátterében többnyire figyelem- és szeretethiány lakozik. A szülők a mindennapi 

megélhetés biztosításával vannak elfoglalva, emiatt kevés idő marad a beszélgetésre, a közös 

programokra. A figyelem és a szeretet hiányából fakadó belső feszültségét a gyermek 

agresszióval fejezi ki. Ez egyben védekezési mechanizmus is, amellyel segítségért kiált. Az 

osztály tanulói egyszerre voltak elfogadók és kritikusak, de segítőkészek is. Ez sokat segített 

a probléma orvoslásában. 

III. 

A problémamegoldás érdekében tett további lépések 

Az agresszió megjelenése az iskolában nem egyedi eset. A konfliktusok megoldatlansága, a 

kiszolgáltatottság, a fenyegetettség, vagy a megalázottság érzése vezet az agresszív 

viselkedéshez. A megelőzés érdekében fontosnak tartottam, hogy a konfliktuskezelés 

módszereit megismerjék a tanulók. Amennyiben ismerik a megoldási lehetőségeket, szükség 

esetén bármikor előhívhatják ezt az ismeretet és alkalmazhatják a gyakorlatban. Ezeknek a 

technikáknak a felfedeztetéséhez szakember (pszichológus) segítségét kértem, aki két délután 

tartott foglalkozást a tanulók számára. 

 A foglalkozások tematikája a következő volt 

1. alkalom: 

A konfliktus- és agressziókezelés fogalma, a viselkedési típusok (interaktív feldolgozás). 

Önismereti teszt kitöltése. 

Szituációs gyakorlatok. 

 

2. alkalom: 

Agresszív, szubmisszív és asszertív konfliktuskezelési módok. 

Hogyan váljuk asszertív konfliktuskezelőkké? 

Szituációs gyakorlatok. 
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A program célkitűzései, fejlesztési céljai: 

 a helyes és eredményes konfliktuskezelési technikák elsajátítása,  

 a szituációkon, szerepjátékokon keresztül különböző élethelyzetek 

konfliktuskezelésének vizsgálata, a következtetések levonása. 

A program várható eredményei: 

 a konfliktuskezelés technikáinak beépülése a mindennapi életbe és az 

értékrendbe, 

 a technikák alkalmazásának sikeressége, életminőség-változás elérése, 

 pozitív változás elérése a társas együttműködésekben, 

 pozitív életminőség-változás: az agresszió csökkentése, 

 pozitív életminőség-változás: a kiszolgáltatott élethelyzetek csökkentése, az 

önérvényesítés megvalósítása. 

(Képek a foglalkozásokról)  

IV. Következtetések, eredmények 

A probléma nem egyedi. Nagy szükség van arra, hogy egyrészt a pedagógusok felkészültek 

legyenek a probléma kezelésére, másrészt a tanulók maguk is tanuljanak az agresszió 

leküzdését és a társas együttműködést támogató, önsegítő módszereket. Érdekes volt látni, 

hogy a csoportmunkában a problémás tanuló volt az egyik legaktívabb. Akart tenni önmagáért, 

és igyekezett a jó kapcsolat kialakítására társaival is. A fentiekben említett tanuló sokkal 

nagyobb figyelmet igényel az átlagosnál. A figyelmet, az elismerést pedig szinte rögtön 

meghálálta azzal, hogy következetesen dolgozott, példaértékű munkát végzett a későbbiekben. 

Felülértékelte cselekedeteit, elismerte a hibáit, önzetlenül segítette a többiek munkáját. A 

tanulmányi eredménye jobb lett. Több önkéntes feladatot vállalt, kreatív gondolataival 

segítette a közös munkát. Az egyik iskolai programmal kapcsolatos televíziós interjúra 

magammal vittem. Összeszedetten és nagyon értelmesen nyilatkozott, amit a többi kolléga is 

elismert. A pozitív megerősítés további minőségváltozást eredményezett a tanuló 

viselkedésében. Megbizonyosodott, hogy a fölösleges energiáit munkával, kihívásokkal, 

nagyobb feladatok rábízásával le lehet kötni. Bízni kell benne, és sokat dicsérni. Tudni kell 

megbocsátani és felül kell emelkedni a problémákon. Mindezek a közös megoldások, 

élethelyzetek jelentős nevelő hatással bírnak, a kezelésük, megoldásuk jellemformáló 

hatásúak, és sokat tehetnek a tanuló jövőjéért és sikerességéért.  

V. 

Reflexió 

1. A leírást a II. bekezdés tartalmazza 

2. Elemzés/érvelés 

Cselekvésemet alapvetően a spontaneitás határozta meg, és az a szemlélet, hogy alapvetően 

szeretettel és empátiával fordulok a tanítványaim felé. (Hozzáállásomat és pedagógiai ars 

poeticámat a pályán eltöltött évtizedek tapasztalatai és a pedagógiai-pszichológia 
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tanulmányaim is megerősítették.) Jó döntésnek bizonyult, hogy az érintettek, valamint a 

közösség szintjén a tanulókkal közösen a megoldást kerestük. Bár az adott órán elmaradt a 

táncos képességfejlesztés és a koreográfia gyakorlása. Az alkotói, előadói, a gondolatokat, 

érzelmeket a test nyelvén megfogalmazó társas együttműködések eleve kudarcra vannak 

ítélve, ha a megvalósítók között nincs harmónia, megértés és kölcsönös tisztelet. A csoportra 

morálisan is negatívan hatott volna, ha nem törekszünk a problémamegoldásra.  

Egyetlen pontja volt a beszélgetésnek, amikor szükség volt határozottabb fellépésre. A 

nyugodt hangvétel, a higgadt viselkedés azonban alapvetően segítette az indulatok 

lecsillapodását, és a kritikus helyzet kezelését közösen oldottuk meg. Ugyanakkor a hosszú 

távú eredmény elérése érdekében szükségesnek tartottam külső szakember bevonását. Mivel a 

probléma nemcsak két tanulót, hanem az egész csoportot érintette, a szakember vezetésével 

megtartott konfliktus- és agressziókezelési tréningen az egész csoport részt vett. Sőt 

nyilvánossá tettük azt, hogy mások is részt vehessenek a munkában. Így kevésbé vált 

hangsúlyossá az alapkonfliktus, ami miatt szükségessé vált a foglalkozások megszervezése. A 

pszichológus az életkori sajátosságokat és problémákat jól ismerő szakember, aki előzetesen 

tájékozódott a résztvevők helyzetéről, problémáiról, ismerte a konkrét esetet. Lényeges eleme 

volt a foglalkozásnak a szerepjáték, amelyen keresztül őszintén tárhatták fel problémáikat a 

tanulók. A konfliktust kiváltó tanuló a többiekkel szemben hátrányban volt abban a 

tekintetben, hogy folyamatosan konfliktushelyzetbe keveredett a társaival és tanáraival, 

amelyek nem segítették a tehetsége kibontakozását és elismerését. Ezért a hátrány 

megszüntetésre koncentráltam, arra törekedtem, hogy ismerjen olyan önsegítő módszereket, 

amelyekkel korlátok között tudja tartani az indulatait, de nem sérül az önbecsülése sem. A 

program jó hangulatú és sikeres volt. A tanuló év végi teljesítménye javult, a munkához és a 

társaihoz pozitívan, segítőkészen viszonyult, sikeres vizsgát tett, kivívta a társak és egyes 

tanárok elismerését is. Az eredmények igazolták, hogy helyesen cselekedtem, és megfelelő 

segítséggel sikerült komoly változást elérni. Ugyanakkor a továbbiakban is nagy figyelemmel 

kell kísérnem az eredmények megőrzését, valamint a tehetség kibontakozása érdekében 

további támogatást, segítséget és bizalmat kell biztosítanom számára. Ebben a közösség 

együttműködésére is számítok a következő tanévben. 

3. Önértékelés 

A pedagógiai helyzetek megoldása nem egyszerű és nem mindig sikeres. Ha megfelelő 

„antennával” rendelkezünk, akkor többnyire megérezzük mi a lehető legjobb megoldás a 

gyermek számára. Tanítványaim fontosak számomra, a személyes jól létük, mentális 

egészségük érdekében helyesen ítéltem meg a helyzetet, és jó döntést hoztam. 

Nagy öröm számomra, hogy a kölcsönös bizalom alapján továbbra is együtt dolgozunk. Bízom 

benne, hogy fokozatosan elhárulnak a nehézségek a tanuló tehetségének kibontakoztatása elől. 

Remélem, hogy a tanuló környezetében mindenkinek elnyeri előbb a figyelmét, majd az 

elismerését. A célok megvalósításáért azonban még sok tennivalónk van, egyéni és közösségi 

szinten egyaránt. 
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Szabadon választható dokumentum sablonok, minták 

9. sz. melléklet 

Egyéni fejlesztési terv sablonja 

 

A gyermek neve  

STÁTUSZ  

A státusz alapján meghatározott célok 

 

 

Születési hely, idő  

Csoportnév, évfolyam  

A fejlesztés időszaka  

A fejlesztést végzi  

 

A TANULÓ MEGISMERÉSI MÓDSZEREINEK BEMUTATÁSA 

 

 

TANULÓI PROFIL 

 

A TANULÓ JELLEMZÉSE 

Körülmények, család  

Testalkat  

Viselkedés  

Kognitív képességek,  

speciális képességek 

 

Személyiség  

Társas kapcsolatok  

Erősségek, kedvező vonások  

Fejlesztési terület  
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Fejlesztési terület: szociális képesség 

Jellemző Értékelés Jellemző 

Magatartása barátságos, készséges 6 5 4 3 2 1 
Magatartása barátságtalan, 

elutasító 

Önérvényesítési képessége 

életkorának megfelelő 
6 5 4 3 2 1 Visszahúzódó, félénk 

Mások véleményére odafigyel, ha 

meggyőzik, felülvizsgálja nézeteit 
6 5 4 3 2 1 

Nem hagyja befolyásolni magát, 

nem tudja elfogadni mások 

véleményét 

A közösségi életben aktív 6 5 4 3 2 1 Passzív a közösségi életben 

Beilleszkedett a közösségbe, 

alkalmazkodó 
6 5 4 3 2 1 

Nem illeszkedett be a közösségbe, 

nehezen alkalmazkodik 

Átlag  

 

Fejlesztési terület: viselkedéskultúra 

Jellemző Értékelés Jellemző 

Magatartása udvarias, illemtudó 6 5 4 3 2 1 
Magatartása udvariatlan, 

tiszteletlen 

Ismeri és betartja a közösségben 

elvárt előírásokat, szabályokat, és 

társait is ezek betartására buzdítja 

6 5 4 3 2 1 
Nem ismeri és nem tartja be az 

alapvető előírásokat és szabályokat 

Felszerelését rendben tartja 6 5 4 3 2 1 Felszerelését nem tartja rendben 

Környezetét óvja, megbecsüli 6 5 4 3 2 1 Környezetét rongálja 

Mások eltérő nézetei iránt toleráns 

és elfogadó 
6 5 4 3 2 1 

Intoleráns, nehéz vele 

együttműködni 

Saját érdekeit megfelelő módon 

tudja képviselni 
6 5 4 3 2 1 

Nem tudja megfelelő módon 

képviselni saját érdekeit 

Konfliktushelyzetben mások 

nézőpontját is figyelembe veszi 
6 5 4 3 2 1 

Konfliktushelyzetben mások 

nézőpontját nem veszi figyelembe  

Átlag  
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Fejlesztési terület: érzelmek 

Jellemző Értékelés Jellemző 

Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott 6 5 4 3 2 1 
Érzelmileg labilis, 

kiegyensúlyozatlan 

Fegyelmezett, megfontolt 6 5 4 3 2 1 Fegyelmezetlen, impulzív 

Nyílt, érzelmeit kimutatja és 

szabályozza 
6 5 4 3 2 1 

Zárkózott, érzelmeit elrejti vagy 

szabályozás nélkül szabadon engedi 

Nyugodt, békés 6 5 4 3 2 1 Feszült, nyugtalan 

Pozitívan viszonyul a segítséghez 6 5 4 3 2 1 
Negatívan viszonyul a 

segítséghez 

A közösség normáit elfogadja 6 5 4 3 2 1 Elutasítja a közösség normáit 

Átlag  

 

Kommunikáció 

Jellemző Értékelés Jellemző 

Árnyaltan, gazdag szókinccsel 

fejezi ki magát szóban 
6 5 4 3 2 1 

Szóbeli kifejezésmódja 

szegényes 

Könnyedén és gyorsan megérti az 

instrukciókat 
6 5 4 3 2 1 Nem érti meg a feladatot 

Vitákban meggyőzően érvel 6 5 4 3 2 1 
Vitahelyzetekben nem képes 

kifejezni magát 

A helyzethez alkalmazkodó verbális 

és nonverbális technikákat alkalmaz 

a kommunikációban 

6 5 4 3 2 1 

Nem a helyzethez alkalmazkodó 

technikákat alkalmaz a 

kommunikációban 

Átlag  

 

Szaktárgyspecifikus fejlesztési területek 

 

Testi-kinesztetikus terület/tanszak (néptánc, balett stb.) 

Fejlesztendő kompetenciák ritmusérzék 

 zenei érzék 

 mozgásemlékezet 

 mozgásutánzó képesség 

 térirány-orientáció 
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 koncentráció, figyelem 

 kreativitás 

Fejlesztési célok, várható eredmények szociokulturális minőségváltozás elérése, a 

személyiség integrálása, szabálytudat 

kialakítása, a tanulási képességek javítása, a 

kommunikáció fejlesztése, viselkedési normák 

kialakítása, az érzelmi intelligencia fejlesztése 

stb. 

A fejlesztéshez használt eszközök mozgásfejlesztő sporteszközök, 

ritmushangszerek, hangtechnikai berendezések 

Alkalmazott módszerek, pedagógiai eljárások tánctechnikai képzés, mozgásfejlesztő 

gyakorlatok (percepciófejlesztés, a koordináció, 

a kondíció, a keresztcsatornák fejlesztése: szem-

kéz, szem-láb stb.) tanári bemutató, 

improvizáció, drámajátékok, szabályjátékok, 

ügyességi és dramatikus játékok, mondókák, 

versek, dalok 

Az értékelés módja egyéni feladatmegvalósítás, megfigyelés 

 a pedagógus értékelése 

 a szülő véleménye 

 a tanuló véleménye 

A szülők bevonása nyílt napok (2 alkalommal) 

 

A mérések tervezett időpontjai 

A bemeneti mérés időpontja  

A mérési adatok feldolgozása, egyéni fejlesztési 

terv készítése 

 

Fejlesztési időszak  

A kimeneti mérés időpontja  

Eredményességvizsgálat  

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Táncművészeti ág 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án 
elfogadott második, javított változata. 

60 

 

Tanulóiképesség-vizsgálat 

Bemeneti mérés 

A VIZSGÁLT 

KOMPETENCIÁK 

FELADATOK, GYAKORLATOK  MEGÁLLAPÍTÁSOK 

ritmusérzék   

zenei érzék   

mozgásemlékezet   

mozgásutánzó képesség   

térirány-orientáció   

koncentráció, figyelem   

kreativitás   

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK, FELADATOK 

 

 

 

Egyéni haladási napló 

FEJLESZTÉSI CIKLUS 

20…….. 

Időpont  Fejlesztendő  

terület 

CÉLOK 

(konkrét, a 

fejlesztendő 

területhez 

kapcsolódóan) 

Tanulói tevékenységek (a 

feladatok címe), 

eszközök 

Aláírás 

20…. 

 

Hónap: 

1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 6.     

 7.     
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 8.     

 9.     

 10.     

 11.     

 12.     

 13.     

 14.     

 15.     

 16.     

 

Kimeneti mérés 

A VIZSGÁLT 

KOMPETENCIÁK 

FELADATOK, GYAKORLATOK  MEGÁLLAPÍTÁSOK 

ritmusérzék   

zenei érzék   

mozgásemlékezet   

mozgásutánzó képesség   

térirány-orientáció   

koncentráció, figyelem   

kreativitás   

 

Önkontrollos hatásvizsgálat 

VIZSGÁLT 

KOMPETENCIA 

BEMENETI MÉRÉS VIZSGÁLT 

KOMPETENCIA 

KIMENETI MÉRÉS 

ritmusérzék  ritmusérzék  

zenei érzék  zenei érzék  

mozgásemlékezet  mozgásemlékezet  

mozgásutánzó 

képesség 

 mozgásutánzó 

képesség 

 

térirány-orientáció  térirány-orientáció  

koncentráció, 

figyelem 

 koncentráció, 

figyelem 

 

kreativitás  kreativitás  
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Kimeneti mérés 

Fejlesztési terület: szociális képesség 

Jellemző Értékelés Jellemző 

Magatartása barátságos, készséges 6 5 4 3 2 1 
Magatartása barátságtalan, 

elutasító 

Önérvényesítési képessége 

életkorának megfelelő 
6 5 4 3 2 1 Visszahúzódó, félénk 

Mások véleményére odafigyel, ha 

meggyőzik, felülvizsgálja nézeteit 
6 5 4 3 2 1 

Nem hagyja befolyásolni magát, 

nem tudja elfogadni mások 

véleményét 

A közösségi életben aktív 6 5 4 3 2 1 Passzív a közösségi életben 

Beilleszkedett a közösségbe, 

alkalmazkodó 
6 5 4 3 2 1 

Nem illeszkedett be a 

közösségbe, nehezen 

alkalmazkodik 

Átlag  

 

Fejlesztési terület: viselkedéskultúra 

Jellemző Értékelés Jellemző 

Magatartása udvarias, 

illemtudó 
6 5 4 3 2 1 

Magatartása udvariatlan, 

tiszteletlen 

Ismeri és betartja a 

közösségben elvárt 

előírásokat, szabályokat, és 

társait is ezek betartására 

buzdítja 

6 5 4 3 2 1 

Nem ismeri és nem tartja be az 

alapvető előírásokat és 

szabályokat 

Felszerelését rendben tartja 6 5 4 3 2 1 
Felszerelését nem tartja 

rendben 

Környezetét óvja, megbecsüli 6 5 4 3 2 1 Környezetét rongálja 

Mások eltérő nézetei iránt 

toleráns és elfogadó 
6 5 4 3 2 1 

Intoleráns, nehéz vele 

együttműködni 

Saját érdekeit megfelelő 

módon tudja képviselni 
6 5 4 3 2 1 

Nem tudja megfelelő módon 

képviselni saját érdekeit 

Konfliktushelyzetben mások 

nézőpontját is figyelembe 

veszi 

6 5 4 3 2 1 

Konfliktushelyzetben mások 

nézőpontját nem veszi 

figyelembe  

Átlag  
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Fejlesztési terület: érzelmek 

Jellemző Értékelés Jellemző 

Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott 6 5 4 3 2 1 
Érzelmileg labilis, 

kiegyensúlyozatlan 

Fegyelmezett, megfontolt 6 5 4 3 2 1 Fegyelmezetlen, impulzív 

Nyílt, érzelmeit kimutatja és 

szabályozza 
6 5 4 3 2 1 

Zárkózott, érzelmeit elrejti vagy 

szabályozás nélkül szabadon engedi 

Nyugodt, békés 6 5 4 3 2 1 Feszült, nyugtalan 

Pozitívan viszonyul a segítséghez 6 5 4 3 2 1 
Negatívan viszonyul a 

segítséghez 

A közösség normáit elfogadja 6 5 4 3 2 1 Elutasítja a közösség normáit 

Átlag  

 

Kommunikáció 

Jellemző Értékelés Jellemző 

Árnyaltan, gazdag szókinccsel 

fejezi ki magát szóban 
6 5 4 3 2 1 

Szóbeli kifejezésmódja 

szegényes 

Könnyedén és gyorsan megérti az 

instrukciókat 
6 5 4 3 2 1 Nem érti meg a feladatot 

Vitákban meggyőzően érvel 6 5 4 3 2 1 
Vitahelyzetekben nem képes 

kifejezni magát 

A helyzethez alkalmazkodó 

verbális és nonverbális technikákat 

alkalmaz a kommunikációban 

6 5 4 3 2 1 

Nem a helyzethez alkalmazkodó 

technikákat alkalmaz a 

kommunikációban 

Átlag  

 

Reflexió 

Mérőeszközök, feladatok, gyakorlatok 

értékelése 

 

A kimutatható fejlődés területei  

A nehézségek, kudarcok okai (ha voltak)  

A program eredményessége a táncos 

képességfejlesztés területén 
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A program eredményessége a szociális 

képességek, a viselkedéskultúra, az érzelmek és 

a kommunikáció területén 

 

ÖNÉRTÉKELÉS 
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10. sz. melléklet 

Hátránykompenzációs program 

 

Csoportprofil, ütemterv, foglalkozási terv, reflexió 

A csoport neve  

Évfolyam  

A működés helye  

Csoportlétszám  

Nemek szerinti megoszlás  

A pedagógus neve  

A csoport összetétele, a tanulók sajátosságai, speciális szükségletei 

 

A tanulók szociokulturális háttere 

 

A tanulók előzetes tudása, szakmai helyzetfeltárás 

 

A hátránykompenzációs programba beválogatott tanuló vagy tanulók helyzete, státusza, 

társas kapcsolatai a csoportban. 

 

A helyzetelemzés alapján milyen területen jelentkezett hiány vagy szükséglet, milyen 

támogatásra van szükség? 

 

A hátránykompenzációs program célja  

A hátránykompenzációs program formája 

(tanítási órán belül és kívül (óraszáma), 

egyéni, páros, kiscsoportos fejlesztés) 

 

Tanórán belüli fejlesztés esetén a 

differenciálás lehetőségei és területei 

 

A személyiség integrálása érdekében 

szükséges fejlesztendő területek 

 

A program várható eredményei, indikátorai  

Szülők, szakértők, kollégák bevonása (ha 

releváns, akkor miben) 
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Féléves ütemterv 

Óra Tevékenység, 

feladat 

Intellektuális és 

speciális 

képességek 

Érdeklődés, 

motiváció 

Kreativitás Attitűd 

Viselkedés, szociális 

érzékenység 

Önértékelés, 

énkép 

1–2. Kiszámolók, 

mondókák, 

fogócskák. 

Ritmizálás és 

mozgásfejlesztés. 

Beszédtechnika. 

Hallás utáni 

szövegtanulás, 

memóriafejlesztés. 

A tanulási képességek 

fejlesztése. 

Játékkedv 

kialakítása és 

fenntartása. 

 

Új szabályok alkotása, 

ötletes megoldások 

keresése. 

A szabály 

megértése, követése, 

betartása, 

felismerése. 

Játéköröm, 

mozgásöröm. 

Önismereti játék: 

nevek. 

Pozitív értékelés. 

3–4. Mondókák, versek. 

Egyensúlyjátékok. 

A térérzékelés 

fejlesztése, 

térkitöltés, 

alakzatok, formák 

kialakítása a térben. 

Utánzásos játékok, 

beszédtechnika. 

Szövegtanulás, 

memóriafejlesztés. 

A viszonyítási 

képesség fejlesztése, 

térlátás, arányérzék. 

A gyorsaság, az akció-

reakció fejlesztése. 

Figyelemmegosztás. 

Játékkedv 

kialakítása és 

fenntartása. 

Verseny, kiesős 

játékok. 

Hangulatok, érzelmi 

állapotok kifejezése 

mozgással, testtartással, 

mimikával.  

A fantázia fejlesztése. 

A megjelenítés 

képességének 

fejlesztése, humorérzék. 

Az érzelmi állapotok 

különbözősége. 

Tréfás helyzetek, az 

alkotás öröme. 

A szabálymegértés, 

a szabálytudat 

erősítése. 

 

Önismereti játék: 

testvérek. 

Pozitív értékelés. 

5–6. Szerepjátékok. 

Szerepvállalás, 

státusz helyzetek. 

A figyelem és a 

koncentráció 

fejlesztése: szöveg, 

ritmus, dallam, 

szabálykövetés, 

sorrendiség, térforma. 

Szerepbe kerülés, 

játékirányítás, 

önkéntesség. 

 

Szerepformálás,  

új megoldások, 

játéklehetőségek, 

szereplehetőségek 

keresése. 

Aha-élmény szerzése. 

Választási, döntési 

helyzetek. 

Választás és 

választhatóság  

Mit mutat a 

tükör? 
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7–8. Talányos feladatok, 

találós kérdések 

Társismereti, 

önismereti játékok, 

drámajátékok,  

beszédtechnika. 

Tulajdonságok 

alapján történő 

azonosítás. 

A gondolkodás, a 

logikai készségek 

fejlesztése. 

A beszédkészség 

fejlesztése. 

 

A megfejtés 

izgalma. 

Kommunikációs és 

ügyességi feladatok 

váltakozása. 

 

Sokszínűség, 

helyzetfelismerés. 

A képzelet fejlesztése. 

A társakról alkotott 

kép változása. 

A nemi szerepek 

szerinti 

viselkedésformák. 

Ön- és társértékelés. 

 

Mi lennék ha…? 

Ki ő? 

9–10. Hang a térben típusú 

játékok, játék a 

hangunkkal, 

szinkronizálás. 

Ritmuskavalkád 

hangkeltő 

eszközökkel, 

ritmushangszerekkel. 

A megfigyelési 

képességek, a 

ritmuskészség, a 

képzelet, az érzelemi 

kifejezőképesség 

fejlesztése. 

Hangkeltő eszközök 

készítése. 

Zenekar alapítása. 

Dobogón táncolás. 

A hanghatásokra 

képzeletbeli világ 

születik. 

Ritmus- és 

dallamalkotás. 

Táncos improvizáció. 

Együttműködés, 

egymásra figyelés, 

akusztikai figyelem, 

ritmusérzék,  

alkalmazkodás. 

Életúttérkép. 

11–12. A juhait kereső 

pásztor meséjének 

némajátékos 

feldolgozása. 

A mese 

megismerése, a 

szereplők 

azonosítása, 

Ismeretszerzés, 

lényegkiemelés, sűrítés, 

a verbális 

kommunikáció 

fejlesztése. 

Színes 

anyagdarabok 

használata, 

zenei aláfestés 

ritmushangszerekkel. 

Lényegkiemelés, a 

szereplők 

megjelenítése, 

absztrakt gondolkodás. 

Szomorúság, 

vidámság – érzelmi 

váltások, az 

érzelmek kifejezése, 

játékbátorság. 

  

Érzelmi térkép. 
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a történet 

elmesélése, 

kommunikáció. 

13–14. Hol él a juhász? 

Dalok, versek 

megismerése. 

Hol és hogyan él? 

Milyen eszközöket 

használ?  

Ismeretszerzés. 

Szókincsbővítés. 

 

Eszközök, bot, üveg, 

fokos használata. 

Sűrítés. Egy nap 

történéseinek diaképes 

bemutatása. 

Felelősségvállalás, 

kezdeményezés, 

együttműködés,  

egymásra figyelés, 

az alkotás öröme. 

 

24 óra. 

15–16. Szerepek, feladatok 

felosztása: mesélő, 

táncosok, juhász, 

birkanyáj, a tárgyak 

és a környezet 

ábrázolása (pl. kút). 

Lényeglátás, 

elvonatkoztatás, 

szókincsbővítés, a 

verbális és a 

nonverbális 

kommunikáció 

fejlesztése. 

Diákzsűri értékeli 

a mesemondást, 

a táncversenyt és 

az állatutánzást. 

Problémafelismerés,  

helyzetfelismerés, 

improvizáció. 

 

Együttműködés, 

elfogadás, elismerés, 

csapatszellem. 

Önértékelés, a 

társak értékelése, 

feszültségkezelés. 

17–18. Szerepek 

gyakorlása, 

beszéd- és 

mozgásgyakorlat. 

Memória- és 

beszédfejlesztés, a 

képzelet, a beleélő 

képesség fejlesztése. 

A szövegtudás 

támogatása 

cselekvéssel, 

szerepbe kerülés. 

Megjelenítés, képzelet. Együttműködés, 

egymásra figyelés. 

Önértékelés, a 

társak értékelése, 

feszültségkezelés. 

19–20. Színhely: hol 

játszódik a mese? 

Festés, rajzolás. 

Ismeretszerzés a 

természeti környezetről. 

Az esztétikai érzék és a 

kézügyesség 

fejlesztése. 

Közös rajzolás 

négyfős 

csoportokban. 

Képi megfogalmazás, 

képzelet, fantázia. 

Közös rajz készítése. 

 

Önarckép. 
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21–22. Díszletkészítés. 

Szöveggyakorlás. 

Beszédtechnika. 

Beszélgetés a 

színházról. 

 

A színházi fogalmak 

megismerése. 

Beszédfejlesztés. 

Az esztétikai érzék  

fejlesztése, 

alkalmazkodás, 

meggyőző képesség. 

Díszletkészítés, 

rajzolás és festés 

vászonra. 

Fantázia, kreativitás, A közös alkotás 

öröme. 

 

Pozitív értékelés. 

23–24. Jelmezkészítés. 

Közmondások, 

versek, dalok a 

birkákról. 

Ismeretszerzés, fogalmi 

gondolkodás, a 

szimbólumok 

megértése, 

együttműködés, 

alkalmazkodás, 

térérzékelés. 

 

A báránykák 

ruháinak elkészítése 

(a szülők 

bevonásával). 

Szerepbe lépés. Együtt mozgás, 

egységesség 

(mozgásharmonizáci

ó). 

Konfliktuskezelés

. 

25–26. A mese eljátszása. 

Szöveg, mozgás, 

térhasználat. 

Együttműködési 

képesség, memória, 

figyelemmegosztás, 

előadói képességek, 

beszédfejlesztés, 

mozgáskoordináció,  

térhasználat. 

 

Alkotás, 

megjelenítés, a 

szereplés élménye. 

Figyelem, 

koncentráció, 

játékkedv,  

közös öröm. 

Együttműködés, 

egymásra figyelés, 

alkalmazkodás, 

elismerés, 

segítségnyújtás. 

Pozitív értékelés, 

értékelési kultúra: 

társértékelés. 

27–28. Gyakorlás. Együttműködési 

képesség, memória, 

figyelemmegosztás, 

Alkotás, 

megjelenítés, a 

szereplés élménye. 

Figyelem, 

koncentráció, 

játékkedv,  

Együttműködés, 

egymásra figyelés, 

alkalmazkodás, 

Pozitív értékelés, 

értékelési kultúra: 

társértékelés. 
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előadói képességek, 

beszédfejlesztés, 

mozgáskoordináció, 

térhasználat. 

közös öröm. elismerés, 

segítségnyújtás.

  

29–30. Meghívókészítés. 

Egyéni meghívó 

tervezése, készítése, 

mi kerül a 

meghívóra? 

Ismeretszerzés, az 

esztétikai érzék és a 

kézügyesség fejlesztése, 

titoktartás, közösségi 

érzés. 

Fotózás, nyomtatás. A szülők meghívása. Közös tervezés, 

közösségi élmény. 

 

Az én meghívóm! 

 A mese bemutatása 

a szülőknek. 

Előadói képességek, 

memória- és 

térhasználat, 

önkifejezés, 

megjelenítési 

képességek. 

Nyilvános bemutató 

előadás. 

Szerepformálás, 

szerepbe lépés. 

Siker, öröm, jókedv, 

összetartozás. 

Pozitív értékelés. 

A szülők 

elismerése, 

jutalmazás. 

 Mit eszik a juhász? 

Slambuckészítés, 

közös főzés 

bográcsban, 

szalonnasütés a 

szülőkkel. 

Alapanyagok 

megismerése,  

higiénia. 

Szabadtéri főzés, 

élmény. 

Problémamegoldás. Lazítás, kötetlen 

jókedv, 

összetartozás,  

együttlét. 
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Foglalkozásterv-minta 

Hátránykompenzációs program 

 

A foglalkozás típusa Hátránykompenzációs program 

foglalkozásterve 

A csoport neve Xy 

A csoport létszáma 10 fő 

A foglalkozás időtartama 1 x 45 perc 

A foglalkozás célja A nyelvi hátrányok csökkentése, a 

szocializáció és a tanulási képességek 

támogatása, a beszédkészség javítása, minél 

több érzékszerv bekapcsolása a tanulási 

folyamatba, egészséges énkép és testkép 

kialakítása 

A foglalkozás témaköre Mondókák, kiolvasók, beszédgyakorlatok 

A foglalkozási tervet készítette Xy 

 

Idő Cél 

 

Feladat, tevékenység Eszköz Megjegyzés 

1–5. Ráhangolódás, 

bemelegítés, 

játék 

 

Szoros körben állnak a 

gyermekek, kezüket ökölbe 

szorítják. A kiválasztott 

tanuló mindenkinek 

megérinti az ökölbe 

szorított kezét, miközben az 

ismert mondókát mondják. 

Ön dön desz – a 

kiszámolóval kiválasztja a 

fogót. Azonnal indulhat a 

kutyafogó. A fogó 

négykézláb haladhat. 

 Tanult mondóka, amit 

kiszámolóként 

használunk. 

Ismert fogójáték. 

 

 

5–10. Ritmusérzék és 

motorikus 

képességek, 

mozgáskoordiná

ció, a 

viszonyítási 

Az Ön dön desz kezdetű 

mondóka szövege 

egyenletes negyedes 

tapskísérettel, csoportosan. 

aaasaaas 

aaaaaaas 

Ugrókötél A feladatra várakozó 

gyermekek is 

folyamatosan mondják 

a mondókát és 

tapsolnak is hozzá. 

Közepes tempót 

tartunk. A feladat 
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képességek 

fejlesztése, 

a páros súlyvétel 

gyakorlása 

Az ugrókötél elhelyezése a 

talajon (térkijelölés). 

A feladat tanári bemutatása. 

A feladatra jelentkező 

tanuló páros lábon, 

terpeszugrással halad az 

ugrókötél mentén. 

Főszabály, hogy a szünetek 

alatt nem haladhatunk 

tovább! Aki nagyon ügyes, 

a szöveg végére éppen 

végighalad a kötél hossza 

szerinti útvonalon. 

teljesítőjét a tanulók 

megtapsolják. 

 

Társas 

együttműködés, 

kézfogás 

Ugyanez a gyakorlat 

párban, kézfogással. 

Ugrókötél Az egyik tanuló háttal 

halad, így nehezebb, 

de izgalmasabb is a 

feladat. Helycserével 

is megvalósítjuk a 

gyakorlatot. 

Megbeszéljük, mi 

változott, amikor 

helyet cseréltek, kinek 

mire kell figyelni, 

mire kell ügyelni. 

10–

12. 

Körtartás, 

karizom-

erősítés,  

együttműködés, 

a sasszé 

gyakorlása 

Körben állunk kézfogással. 

Ugyanezt a mondókát 

mondjuk, miközben balra 

haladva sasszézunk úgy, 

hogy a kört megtartjuk. 

 Először folyamatos 

haladással, majd 

folyamatos haladással 

és irányváltással 

valósítjuk meg a 

gyakorlatot. 

Nehezíthetjük azzal, 

hogy minden 

szünetnél irányt 

váltunk. 

12–

18. 

 

A száj, a nyelv 

és az arcizmok 

bemelegítése 

 

Bemelegítő gyakorlatok a 

tükör előtt: 

ajakbemelegítés, a nyelv és 

az arcizmok bemelegítése. 

Tükör A jó hangulat mellett 

ügyelni kell a feladat 

megvalósítására. 

 

Légző- és 

beszédgyakorlat. 

A belégzés és a kilégzés 

számolásra sz hanggal.  

Mondjuk egy levegővel: 

Tükör Ha nincs nagyon 

hideg, célszerű 

kinyitni az ablakot. 

Ügyelni kell arra, 
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hétfő, kedd, szerda, 

csütörtök, péntek, szombat, 

vasárnap, jó dolgunk lesz, 

mint erdőn a madárnak. 

hogy a váll nem 

emelkedhet. 

A hasi rekeszlégzés 

gyakoroltatására és a 

légzéskapacitás 

növelésére alkalmas. 

Artikulációs és 

beszédgyakorlat

ok 

Magánhangzók gyakorlása, 

pl.: 

á-a-é, 

i-i-ű, 

a-á-e-é-i-ő-ű. 

A hangok kiejtése egymás 

után, majd egymáshoz 

kapcsolva. 

Fejtsük meg a ritmusát is! 

Figyeljük meg az 

arcizmaink mozgását! 

Tükör A tanár irányításával 

közösen, majd 

egyesével, hajtjuk 

végre a gyakorlatot.  

Érezzük jól magunkat! 

Figyeljük meg 

magunkat a tükörben. 

Vágjunk grimaszokat! 

Utána kezdjünk hozzá 

a gyakorlat 

megvalósításához. A 

hasi rekeszlégzés 

gyakoroltatására is 

alkalmas. 

18–

25. 

Mondóka 

megtanulása 

hallás után, 

soronként 

Intellektuális 

képességek 

fejlesztése 

A szöveg bemutatása, majd 

soronkénti megismétlése 

többször. 

Kisvárdában volt egy bolt… 

A hatsoros szöveg ismétlése 

többször, amíg 

magabiztosan nem megy. 

A mondókát úgy mondjuk, 

hogy egyenletes negyedes 

mérőt tapsolunk hozzá, úgy 

mondjuk, hogy a szöveg 

ritmusát tapsoljuk, a testünk 

különböző pontján doboljuk 

a mérőt, vagy a ritmust. 

Piros  

filctoll 

Aki egyedül el tudja 

mondani a mondókát, 

felkerül a neve mellé a 

fali tablóra egy piros 

kiscsizma rajza 

(a fali tablón szerepel 

egy mosolygós 

fénykép minden 

tanulóról, utána pedig 

hely a kiscsizmák 

rajzolásához). 

 

25–

30. 

Figyelem, 

koncentráció, 

az emlékezet 

fejlesztése, 

tempótartás, 

Körben állva stafétajáték 

formájában mondjuk a 

szöveget úgy, hogy 

mindenki a negyedes 

lüktetés szerinti egy szót 

vagy szótagot mondja csak. 

Sámándob Ügyelni kell a 

tempótartásra. 

Vicces lehet a szótag 

folytatása. 
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mérőhöz 

igazodás 

Aki eltéveszti a ritmust 

vagy a szöveget, zálogot ad. 

A zálog kiváltására az 

óra végén kerül sor. 

Tanuló is használhatja 

a dobot. 

Több érzékszerv 

működését fejlesztő, 

komplex gyakorlat. 

 Ritmusképlet 

hozzáadása 

Úgy mondjuk a szöveget, 

hogy közben a következő 

ritmust tapsoljuk: aada. 

Ismétléskor egy-egy tanuló 

ritmushangszerrel kíséri a 

szöveget. 

Ritmushang

szerek 

Egyre bővítjük a 

hangszerek számát, 

egy kis zenekart 

hozunk létre. 

 

 Ének 

hozzáadása 

A szöveget egy, a tanár által 

megadott kezdőhangon 

recitáljuk (szó), az utolsó 

sort lefelé haladó dallammal 

zárjuk (sz, f, m, r, d, d, d). 

Ritmushang

szerek 

Közös zenélés és 

éneklés. 

Több érzékszerv 

működését fejlesztő, 

komplex gyakorlat. 

A szöveg recitálása 

segíti a ritmusérzék 

fejlesztését. 

Aki egyedül szépen és 

pontosan elénekli a 

dallamot, kiscsizmát 

kap a neve mellé. 

30–

35. 

Mozgás 

hozzáadása 

Mindenki a szöveget 

mondja, miközben a ritmust 

helyben futással valósítjuk 

meg. 

 Több érzékszerv 

működését fejlesztő, 

komplex gyakorlat. 

Ha nagyon ügyes az 

osztály, haladhatunk is 

a futással különböző 

irányokba, 

fordulhatunk magunk 

körül, irányt 

válthatunk. 

35–40 Differenciálás Két csoportot alakítunk, az 

egyik csoport a zenekar, a 

másik a tánckar. 

Ki miben volt nagyon 

ügyes? 

Ritmushang

szerek 

A tanult ritmusképlet 

szerint szabadon 

mozognak a térben a 

gyermekek. 

A társak értékelése. 
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40–

45. 

Levezető játék Mit érdemel az a bűnös? – 

zálogosdi. 

Zálogok 

Terítő 

A feladatot a 

gyermekek határozzák 

meg. Pontosan le kell 

írniuk, meg kell 

magyarázniuk, miből 

áll a cselekvés, amit a 

zálogért cserébe tenni 

kell. 

Körkérdés Hogy érezted magad az 

órán? 

 

 Tanári megfigyelés 

személyre szabottan, 

figyelve a 

metakommunikációra 

is. 

 

Reflexiósablon 

Szempontok Értékelés 

A játékok, gyakorlatok milyen módon segítették 

a nyelvi hátrányok csökkentését? 

  

Milyen minőségváltozást sikerült elérni az 

ismeret, a képesség és az attitűd tekintetében? 

  

A feladatok hogyan hatottak a tanulók 

motivációjára? 

  

Hogyan segítette az óra az önismeret fejlesztését?   

Okozott-e nehézséget valamelyik gyakorlat 

megvalósítása? 

  

Történt-e váratlan vagy szokatlan megvalósítás, 

abból mire következtethetünk? 

  

Mire kell figyelni a következő alkalommal?   

Milyen szempontokra kell figyelni a jövőben az 

egyéni igények és szükségletek kielégítése 

érdekében? 
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11. sz. melléklet 

Tehetséggondozó program mintája 

 

A tehetséggondozó program előkészítése 

A TEHETSÉGPORGRAM KIDOLGOZÁSA 

Helyzetelemzés, a 

tehetséggondozás elvi 

alapjai, modellválasztás 

Problémafelvetés: kevés figyelem irányul a táncos alkotó 

tehetségek, koreográfus tehetségígértek azonosítására és 

gondozására. Olyan tehetségkereső programot szeretnénk 

megvalósítani, amely országos hatókörű, és lehetőséget teremt a 

tehetségfejlesztésre és a „tehetségígértek” bemutatkozására is. A 

program megvalósításához a Mönks–Renzulli-féle 

tehetségmodellt vettük alapul, amely a motorikus és a művészeti 

képességeket a kivételes képességek kategóriájába sorolja. Az 

intellektuális és a kivételes képességek mellett a motivációt, 

továbbá a kreativitást vizsgáltuk, valamint figyelembe vettük a 

pedagógusok, a család és a kortársak véleményét is. 

KULCSEMBEREK BEVONÁSA 

A tehetségpont 

szakemberei 

A program kidolgozói, szervezői a tehetségpont szakemberei: 

tehetségfejlesztési szakértő, pszichológus, tehetséggondozó 

koordinátor. 

Együttműködő partner Az országos szintű lefedettség érdekében olyan partnert 

kerestünk, aki képes segítséget nyújtani további megvalósító 

partnerek bevonására az ország különböző pontjairól. Feladataink 

voltak: kapcsolatfelvétel, egyeztetés, meggyőzés, együttműködési 

megállapodás megkötése, további megvalósító partnerek 

bevonása. 

A Magyar Táncművészeti Főiskola rektora és Pedagógia Tanszék 

vezetője is támogatta kezdeményezésünket, és 

együttműködésükkel folytattuk a program előkészítését. 

Megvalósító partnerek A Magyar Táncművészei Főiskola partnerintézményei közül 7 

iskola, amelyekben magasabb évfolyamok működtek az adott 

évben a táncművészeti ágon. 

A tájékoztató napon ismertettük az iskolák képviselőivel a 

programtervet, majd megkötöttük az együttműködési 

megállapodásokat. 

Mentorok A partnerintézményekben tanító táncpedagógusokat felkértük 

arra, hogy segítsék a beválogatott fiatalok felkészülését.  
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Országosan ismert koreográfusokat kértünk fel a 

tehetségfejlesztés megvalósítására és a résztvevők 

teljesítményének értékelésére. 

Táncpedagógus mentorok: 11 fő. 

Koreográfus mentorok: 6 fő (1 fő néptáncos és koreográfus, 1 fő 

néptánc koreográfus, 1 fő modern táncos és koreográfus, 1 fő 

társas táncos és koreográfus, 1 fő balettmester, 1 fő színházi 

koreográfus). 

Tehetségterület Testi-kinesztikus tehetségterület (koreográfus tehetségek). 

Műfaj: néptánc, társastánc, modern kortárstánc, balett. 

Tehetségdefiníció Koreográfus tehetségígéret az a tanuló, aki a választott Mönks–

Renzulli-tehetségmodell szerint átlag feletti képességekkel 

rendelkezik. A tehetségígéret az, aki megfelel a 

tehetségkoncepciónak. 

A tehetséggondozó 

program elnevezése 

KOREOGRÁFUS PALÁNTAKÉPZŐ PROJEKT 

Az igények felmérése Tájékoztató nap keretében ismertettük a program elemeit a 

megvalósításban közreműködő, leendő partnereinkkel. A 

beszélgetés során elhangzott észrevételeket, javaslatokat 

beépítettük a programba. A résztvevők nyilatkoztak a részvételi 

szándékukról, amely tartalmazta a felelősségvállalásukat is. Majd 

az intézményvezetőkkel megkötöttük az együttműködési 

megállapodásokat. A program a hálózati együttműködésen, a 

kölcsönösségen, a közös érdekek és célok megtalálásán, egymás 

segítésén, a felelősségvállaláson és az anyagi terhek megosztásán 

alapult. 

Tehetségkoncepció A programot kidolgozó szakemberek a választott tehetségmodellt 

alapul véve elkészítették a koreográfus tehetségígéretek 

felfedezését segítő tehetségkoncepciót. 

Átlag feletti, kivételes képességek: térpercepció, térszervezés, 

viszonyítás, térteremtés, variációs képesség, az aspektusváltás 

képessége, absztrakt gondolkodás, vizualitás, kinesztetikus 

érzékelés, zenei érzék, tánctechnikai elemek és a táncos 

formanyelv ismerete, lényegfelismerés, összefüggések 

felismerése, véleményformálás, önálló gondolat 

megfogalmazása, szimbolikus gondolkodás, önkifejezés, verbális 

és nonverbális kommunikáció. 

Kreativitás: alkotó képesség, kimagasló improvizációs készség, 

újszerű megközelítés, többféle megoldás keresése, gazdag 
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variációs formák alkalmazása, eredeti megoldások, rugalmasság, 

problémaérzékenység. 

Motiváció: alkotókedv, kezdeményezőkészség, kitartás, 

kíváncsiság, tudásvágy, önálló tanulásra való hajlam, érzelmi 

intenzitás, flow-élmény. 

Személyiségtulajdonságok: jó szervező, rendező, másokat 

motiváló, holisztikus szemléletű, humoros, vidám, sok energiával 

rendelkezik, megfelelni vágyás és maximalizmus jellemzi, erősen 

kötődik a tánchoz, a táncos tevékenységekhez, vezető alkat. 

A tehetségkoncepcióban szereplő szempontok közül a 

szakemberek kiemelten fontosnak tartották a vezetői 

képességeket, ezért a pszichológus javaslatára a diagnosztika 

kiegészült a Renzulli–Hartman-féle kérdőívvel is, amelyben a 

pedagógusok véleményét kértük a tehetségígéret vezetői 

képességeiről. 

A tehetséggondozó 

program célja 

Tehetségazonosítás és beválogatás a tehetséggondozó programba. 

A tehetséggondozó 

program típusa 

30 órás kereső- és tehetségfejlesztő program. 

A KÖVETELMÉNYEK, STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA 

A tehetségprogramba 

kerülés feltételeinek 

meghatározása, a 

válogatási modell 

kialakítása 

 

A tehetséggondozó munkacsoport úgy határozott, hogy a több 

vizsgálatból álló tehetségazonosító mérésben minden jelölt részt 

vesz. Az összesítő modell alapján az eredményeket összesítettük, 

majd az így kialakult képlet, a tehetségindex alapján végeztük a 

beválogatást. Az index a tehetségküszöb elérését (1) vagy el nem 

érését (0) mutatja. 

A tehetségindex: 1–1–1. (képesség, kreativitás, motiváció). 

A programba kerülés feltételét úgy határoztuk meg, hogy a 

tehetségindex minimum két 1-est tartalmazzon, azaz nem 

szükséges 100%-ban megfelelni a tehetségkoncepciónak.  

A programkritériumok 

meghatározása 

A résztvevők számát 25–30 főben, az életkort 16–22 év között 

határoztuk meg. 

A résztvevőknek vállalniuk kellett 5 alkalommal a Budapestre 

utazást előre meghatározott időpontokban.  

A pszichológiai méréshez szükséges a szülők hozzájárulása. 

A résztvevőknek vállalniuk kellett, hogy a fejlesztő programot 

követően saját koreográfiával mutatkoznak be a mentorokból álló 

zsűri előtt. 
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Törekedniük kellett arra, hogy lehetőség szerint minél több 

táncos műfaj jelenléte és részvétele megvalósuljon. 

A tárgyi feltételek 

biztosítása 

Táncterem: a Magyar Táncművészeti Főiskola biztosította. 

A mentorok díja: pályázati forrásból a tehetségpont biztosította. 

A pszichológiai mérés díja: pályázati forrásból a tehetségpont 

biztosította. 

Utazási költségek: a szülők vagy a partnerintézmény vállalta. 

A partnerintézmények vállalták a koreográfia bemutatásában 

részt vevő tanulók szállítását. 

A TÉT – Regionális Művészeti Tehetségsegítő Tanács 

tárgyjutalmakat ajánlott fel a díjazott tehetségígéretek számára. 

Géniusz Program: a színpadi bemutató bérleti díját biztosította. 

Stratégia A tehetségazonosítás meghirdetése a partnerintézményekben. 

A vizsgálati személyek regisztrációja (a pedagógusok ad hoc 

jelölése alapján, maximum 60-70 fő). 

A vizsgálati személyek meghívása, a hozzájáruló nyilatkozatok 

leadása, a vizsgálatok elvégzése: pszichológiai mérés, a 

pedagógus, a szülők, a társak véleménye, valamint önértékelés. 

Az eredmények vizsgálata, döntés a beválogatásról, az érintettek 

értesítése. 

Nyilatkozat a programkritériumok vállalásáról. 

30 órás tehetségfejlesztő program megvalósítása. 

Saját koreográfia színpadi bemutatása a Géniusz Tehetségnapon. 

Új partner bevonása a színpadi bemutató megvalósítása 

érdekében: Hagyományok Háza. 

A program sikerességének értékelése, hatásvizsgálat elvégzése. 

Az eredmények publikálása. 

Az értékelési eljárások 

kidolgozása 

Önkontrollos hatásvizsgálattal mértük a program 

eredményességét. 

Összevetettük a tehetségazonosítás eredményeit és a kimeneti 

eredményeket, azaz a koreográfus palánták által nyújtott 

teljesítményeket. 

Vizsgáltuk a mentorok, a részt vevő fiatalok, az együttműködő 

partnereink véleményét, elégedettségét. 

Értékelési eszközök és eljárások. 
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A koreográfus palánták teljesítményének értékelése. 

Oklevelek, különdíjak, tárgyjutalmak. 

Arany, ezüst és bronz minősítésű Koreográfus Palánta Díj. 

Különdíj (kategória szerint: néptánc, társastánc, modern 

kortárstánc, modern balett). 

 

A program eredményességének értékelése 

Mentorok: interjú. 

Partnerek: elégedettségi kérdőív. 

Koreográfus palánták: írásbeli értékelés a fejlesztő programról 

(szinopszis készítése a koreográfiáról). 

A nézők, a szülők véleménye: szóbeli, ad hoc visszajelzések. 

 

A tehetséggondozó program megvalósítása 

A TEHETSÉGAZONOSÍTÁS ÉS A BEVÁLOGATÁS FOLYAMATA 

Ad hoc azonosítás A partnerintézmények mentorai megvizsgálták, van-e olyan 

tanuló az iskolájukban, aki véleményük szerint megfelelt a 

tehetségkoncepciónak. 

Korábbi teljesítmények Megvizsgálták, hogy kik azok a tanulók, akik kimagasló 

eredményeket értek el a tánc terén. 

Motivációs levél, 

önjellemzés 

Ebben a programban nem alkalmaztuk. 

Regisztráció, meghívás A pedagógusok által regisztrált létszám ellenőrzése, a 

létszámkeretnek megfelelő számú résztvevő meghívása, értesítése 

a tehetségazonosítás helyszínéről, időpontjáról, feltételeiről, 

(szülői hozzájárulás), a tehetséggondozó program céljairól és 

kritériumairól.  

A Pedagógusok, A 

szülők véleménye, 

önértékelés 

A partnerintézmények mentorai előzetesen eljuttatják a 

kérdőíveket az érintettekhez. A pszichológiai mérés 

megvalósításakor le kell adni a kitöltött kérdőíveket. 

A pszichológus mérése A partnerintézmények mentorai segítenek a mérés 

előkészítésében, a szervezési feladatok megvalósításában. 

A projektvezető lehetőség szerint ismerteti a tehetségazonosítás 

célját és a tehetséggondozó programot. 

A mérést pszichológus végzi a szülői hozzájárulás ellenőrzését 

követően.  
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Az alkalmazott tehetségdiagnosztika módszerei: 

A pszichológus az alkalmazott tehetségmodellnek megfelelő 

mérési eszközöket választ, amelyeket kiegészíthet a program 

speciális célkitűzési szerinti egyéb vizsgálatokkal. 

Az eredmények 

elemzése, beválogatás 

A válogatási modell szerint döntés a beválogatásról. Kétlépcsős, 

hierarchikus beválogatási modellt alkalmaztuk, amelynek első 

részében a tehetségkoncepciónak történő megfelelést, majd a 

programkritériumok szerinti megfelelést vizsgáltuk. 

Értesítés a beválogatásról, nyilatkozat a programkritériumok 

vállalásáról. 

 

A tehetséggondozó program tartalmi elemei 

Helyzetelemzés A tehetségdiagnosztikában 60 fő vett részt.  

Az abszolút tehetségküszöb: 111-es tehetségindex érték, amelyet 

a 60 főből mindössze 12-en értek el. A jelöltek 20%-a, azaz 12 fő 

felelt meg a tehetségkoncepciónak.  

A továbbiakban megvizsgáltuk, hogy kik érték el legalább két 

területen a tehetségküszöböt. Így 18 főre növeltük a létszámot. A 

táncos műfajok arányos részvételének támogatása érdekében 

további 7 fővel növeltük a létszámot. 

Összesen tehát 25 főt válogattunk a programba, a 

tehetségdiagnosztikában részt vevők több mint 40%-át. 

A nemek aránya: 11 fiú, 14 lány, az átlagéletkor 17,29 év. 

A programkritériumok miatt 2 lány kimaradt a programból. A 

megüresedett helyre felvettünk egy olyan fiatalt, aki egyetlen 

területen sem érte el a tehetségküszöböt, ennek ellenére a 

mentora kiemelten javasolta a meghívását. Így a végleges létszám 

24 fő lett. 

A tanszakok, táncos műfajok képviselete a következőképpen 

alakult: 

 néptánc: 11 fő 

 társastánc: 6 fő 

 modern tánc: 3 fő 

 balett: 4 fő 

A beválogatott tanulók száma településenként: 

 Nyíregyháza:   7 fő 
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 Sárospatak:   6 fő 

 Szeged-Tápé:   5 fő 

 Székesfehérvár:  2 fő 

 Sátoraljaújhely:  1 fő 

 Miskolc:   1 fő 

 Pápa:    2 fő 

A tehetséggondozó programot 5 alkalommal valósítottuk meg 

Budapesten, alkalmanként 6 órás foglalkozás keretében. Minden 

képzésen műfajtól függetlenül vettek részt a fiatalok, egy 

alkalommal terveztünk csoportbontást, de helycserével, tehát 

minden képzővel találkoztak a résztvevők. 

A tehetséggondozó 

program időkerete 

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

 

 

A tehetséggondozó 

program általános céljai 

A koreográfus tehetségígéretek felfedezése, 

személyiségfejlesztés. 

Az általános műveltség fejlesztése. 

A speciális alkotói képességek fejlesztése. 

A kritikai gondolkodás fejlesztése. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

A kommunikáció fejlesztése. 

 

A tehetséggondozó 

program konkrét céljai 

A koreografálás művészetének gyakorlati szempontú 

megismerése. 

A koreográfia alkotási folyamatainak elemzése, megértése, 

összefüggéseinek feltárása. 

A színpadi törvényszerűségek megismerése és alkalmazása a 

gyakorlatban. 

A saját alkotás elkészítése és benevezése a tehetségnapra. 

A program pedagógiai 

és pszichológiai 

alapelvei 

A gyermekek képességeinek megállapítása egy folyamat, amely 

akár évekig is eltarthat. A gyermek képességeiről kialakítandó 

megbízható ítélethez több különböző forrás felhasználásával kell 

információt gyűjteni. Komplex személyiségfejlesztésre 

törekszünk, az erős oldal fejlesztése mellett a gyenge oldal 

fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Célunk a személyiség 

integrálásának elősegítése. Figyelembe vesszük az igényeket és 
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szükségleteket. Igyekszünk olyan helyzeteket teremteni, amely 

során új tehetségterületek felfedezésére nyílik lehetőség. 

Fejlesztési lehetőségek a 

programban 

Az alapkészségek fejlesztése 

 megfigyelési, ismeretbefogadási képességek, 

 verbális és nonverbális kommunikáció, 

 újraalkotási képesség, kreativitás, 

 ötletfeldolgozási képesség, 

 ritmikai, plasztikai, dinamikai képességek, 

 absztrakt gondolkodás, 

 alkotói képességek. 

A tudásalap szélesítése 

 koreografálás módszerei, 

 a színpadi tér, 

 díszlet, jelmez, fény, 

 a forma és a tartalom, a formanyelv kiválasztása, 

 zeneválasztás. 

Az iskolán kívüli tapasztalatszerzés irányítása 

 új csapatban, új környezetben, új szituációban új 

táncműfajok megismerése, a koreográfiai ismeretek 

bővítése. 

A magasabb szintű gondolkodási képességek fejlesztése 

 fogalomalkotási képesség, 

 divergens gondolkodás, 

 szimbólumok, archetípusok, érzések, gondolatok, 

történetek közvetítése a mozgás és a tánc eszközeivel, 

 össze nem tartozó elemek összekapcsolása, 

 sajátos megközelítések, új ötletek kidolgozása. 

A társas-affektív képességek fejlesztése 

 intrinzik motiváció kialakítása, 

 belső katalizátorok, belső késztetés, 

 a feladat iránti elkötelezettség, kötődés, 

 versenyszellem, kitartás, 
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 énkép, önértékelés, 

 társas együttműködés, 

 meggyőzés, érvelés, vita, 

 érzelmi intenzitás. 

A tehetségfejlesztés 

módszerei, 

eszközrendszere 

A programunkban a gazdagítás, dúsítás módszerét alkalmaztuk. 

Ezen belül pedig a feldolgozási képességek gazdagítása, a kreatív 

és a kritikus gondolkodás fejlesztése állt a középpontban. 

Mélységében történő gazdagítás is megvalósult azzal, hogy a 

tanulók tudásának és képességeinek alkalmazására, a program 

során tanultak gyakorlati felhasználására is lehetőséget 

teremtettünk a tehetségígéretek számára. A programhoz 

kapcsolódóan a résztvevők vállalt feladata volt egy saját alkotás 

létrehozása és nyilvános bemutatása. 

A gazdagító programban 

alkalmazott technikák 

Problémamegoldó technikák, szóbeli kérdezési technikák, 

brainstorming, „Buzz-csoport”, differenciálás. 

Értékelési eljárások, 

eszközök 

A feldolgozási képességek fejlődéséről a Fiatal Alkotó 

Tehetségek Bemutató Színpada elnevezésű Géniusz 

Tehetségnapon adtak számot a résztvevők. A mentorok 

minősítéseket és különdíjakat adományoztak a 

legtehetségesebbeknek. Értékelési eszköz volt a részt vevő 

tanulók írásos elégedettségi kérdőíve, a mentorokkal készített 

interjú, a partnerintézmények mentorainak szóbeli visszajelzései, 

a szülők, barátok, pedagógusok azonnali helyszíni 

visszacsatolásai. 

Az eredmények 

összevetése, a 

hatásvizsgálat 

eredményei 

A 24 résztvevő közül 23 elvégezte a 30 órás programot, és 

elkészítette a saját koreográfiáját, továbbá benyújtotta a 

koreográfia szinopszisát. 

A tehetségazonosításhoz az eredményeket összevetettük a zsűri, 

azaz a mentorok szakmai véleményével. 

A bemeneti és a kimenetei eredményeket összevetettük, 

megvizsgáltuk, hogy az abszolút tehetségküszöböt elért tanulók 

közül kerültek-e ki a verseny díjazottjai. A zsűri arany, ezüst és 

bronz minősítésű „koreográfus palánta” oklevelet adományozott 

műfajtól függetlenül a legsikerültebb koreográfiák alkotóinak. 

Művészeti területenként pedig a legjobb alkotások különdíjban 

részesültek.  

A díjazottak közül mindössze két fő felelt meg a 

tehetségkoncepciónak: az arany minősítésű koreográfus palánta 

és az egyik különdíjas alkotó. Ha a beválogatás szigorúan csak a 
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Renzulli-modell alapján történik, négy díjazott tehetségígéret 

nem vehetett volna részt a programban.  

Az ezüst minősítésű fiatal alkotó a mérések alapján nem került a 

beválogatottak közé, egyedül a pedagógustól kapott vélemények 

esetében érte el a tehetségküszöböt. Ráadásul a „véletlennek” (az 

egyik fiatal az első foglalkozás után kimaradt) és kizárólag a 

pedagógus aktivitásának köszönhetően került be mégis a 

programba. Újabb erős érv a pedagógus véleményét 

meghatározónak tartók oldalán és újabb példa a sorsfaktorra. A 

résztvevők 26%-át díjazta a zsűri. Ez az eredmény összhangban 

van azzal az általában elfogadott tehetségmutatóval, miszerint a 

beválogatott tanulók kb. 25%-a tehetségígéret. További kutatást 

igényel a nyomon követés, hogy hogyan tudják a tehetségígéretek 

beváltani a hozzájuk fűzött reményeket, hogyan sikerül 

kiteljesíteni a tehetségüket. Az elégedettségi mérések a mentorok, 

a partnerintézmények és a beválogatott fiatalok részéről 

maximálisan pozitív volt, a program folytatását kérték. 
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12. sz. melléklet 

Tehetséggondozó foglalkozás sablonja 

 

Csoportprofil, féléves ütemterv, foglalkozásterv-sablon, reflexió 

A csoport neve  

Évfolyam  

Csoportlétszám  

A fiúk és a lányok száma  

Készítette  

A csoport összetétele, a tanulók sajátosságai, speciális szükségletei 

 

A vizsgált tehetségterület sajátosságai 

 

Az alkalmazott tehetségkoncepció 

 

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

 

A helyzetelemzés alapján milyen területen jelentkezett hiány vagy szükséglet, milyen 

támogatásra van szükség? 

 

A tehetséggondozó program célja  

A tehetséggondozó program formája 

(tanítási órán belül vagy kívül (óraszáma), 

egyéni, páros, kiscsoportos fejlesztés) 

 

Tanórán belüli fejlesztés esetén a 

differenciálás lehetőségei és területei 

 

A személyiség integrálása érdekében 

szükséges fejlesztendő területek 

 

A program várható eredményei, indikátorai  

Szülők, szakértők, kollégák bevonása (ha 

releváns, akkor miben) 
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Csoportprofil  

Tehetséggondozás 

A csoport neve  

Évfolyam  

Csoportlétszám  

A fiúk és a lányok száma  

Készítette  

A csoport összetétele, a tanulók sajátosságai, speciális szükségletei 

 

A vizsgált tehetségterület sajátosságai 

 

Az alkalmazott tehetségkoncepció 

 

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

 

A helyzetelemzés alapján milyen területen jelentkezett hiány vagy szükséglet, milyen 

támogatásra van szükség? 

 

A tehetséggondozó program célja  

A tehetséggondozó program formája 

(tanítási órán belül vagy kívül (óraszáma), 

egyéni, páros, kiscsoportos fejlesztés) 

 

Tanórán belüli fejlesztés esetén a 

differenciálás lehetőségei és területei 

 

A személyiség integrálása érdekében 

szükséges fejlesztendő területek 

 

A program várható eredményei, indikátorai  

Szülők, szakértők, kollégák bevonása (ha 

releváns, akkor miben) 
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Foglalkozásterv 

Tehetséggondozás 

A tanuló (vagy tanulók) neve  

Évfolyam, életkor  

Tehetségterület  

Helyzetelemzés,   

A beválogatás, tehetségazonosítás 

szempontjai, módszerei 

 

Programkritériumok  

A tehetséggondozás célja  

A tehetséggondozás formája (műhely, 

program, egyéni fejlesztés, komplex 

személyiségfejlesztő program, 

keresőprogram) 

 

A program időtartama (min. 30 óra)  

A tehetséggondozás módszere (gazdagítás, 

dúsítás, az erős oldal fejlesztése, a gyenge 

oldal fejlesztése stb.) 

 

A program eredményességét mérő 

hatásvizsgálatok 

 

Tantárgyközi kapcsolatok  

Szülők, szakértők, kollégák bevonása (ha 

releváns, akkor miben) 

 

 

A tehetséggondozó program foglalkozásterve 

A BEMENETI MÉRÉS EREDMÉNYÉN, VAGY A MEGFIGYELÉSEKEN, 

VÉLEMÉNYEKEN ALAPULÓ HELYZETKÉP  

Bemeneti mérés 

eredményei 

Képességmérés: 

Kreativitási teszt: 

Pszichológiai mérés: 

Véleménykérő lapok: 

Tanári megfigyelések: 
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A fejlesztés iránya 

Az erős oldal fejlesztése  A gyenge oldal fejlesztése 

 

 

 

 

Státusz, társas együttműködés Önértékelés, énkép 

  

 

Óra Tevékenység, 

feladat 

Intellektuális  

képességek 

Érdeklődés, 

motiváció 

Attitűdök, 

érzelmek 

Viselkedés, 

szociális 

érzékenység 

Önértékelés, 

énkép 

1–2.       

       

       

       

       

       

       

       

 

Reflexiósablon 

SZEMPONTOK ÉRTÉKELÉS 

Hogyan segítette a program az erős oldal 

fejlesztését? 

  

Hogyan segítette a program a gyenge oldal 

fejlesztését? 

  

Milyen módon segítette elő a személyiség 

integrálását? 

  

Hogyan járult hozzá az érzelmi intelligencia 

fejlesztéséhez? 

  

Milyen konkrét eredményeket, sikereket 

eredményezett a program a tanulói, a csoport- és 

iskolai szinten? 
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Milyen szerepet játszott a program a 

közösségfejlesztésben? 

  

Teremtett-e lehetőséget adott esetben új 

tehetségterület felfedezéséhez? 

  

Milyen további fejlesztési lehetőséget hordoz 

magában a program? 

  

Milyen módon sikerült megvalósítani az 

eredmények bemutatását? 
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13. sz. melléklet 

Koreográfia-terv sablonja 

 

A PEDAGÓGUS KOREOGRÁFUSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

 

 

 

 

 

Egy koreográfia leírása 

A csoport évfolyama, 

összetétele és létszáma (akik 

számára készült a 

koreográfia) 

 

A munkaforma megnevezése 

(tanórai, tanórán kívüli) 

 

A koreográfia-készítés célja  

A fejlesztési területek  

Az iskola neve  

A megvalósítás helyszíne  

Művészeti ág  

A koreográfia formanyelve  

A koreográfia műfaja  

Eszköz, díszlet, jelmez  

Zenei jellemzők  

A koreográfia címe  

A koreográfia bemutatásának 

színterei, az elért sikerek 

 

 

A KOREOGRÁFIA SZINOPSZISA 

(A koreográfia rövid áttekintése, leírása) 
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A KOREOGRÁFIA EGYES RÉSZEINEK BEMUTATÁSA 

(a térrajzok száma szerint bővíteni szükséges a sorokat) 

1. TÉRRAJZ 

 

 

 

 

Színpadi tér: Fény: 

Szereplők:  Zene/hang 

Cselekvések: 

Mozgásformák, táncos formanyelv: 

Üzenet:  Alkotói szándék:  

A KOREOGRÁFIÁT BEMUTATÓ FOTODOKUMNETÁCIÓ 

(6–8 fotó) 
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14. sz. melléklet 

Jó gyakorlat sablonja 

 

A jó gyakorlat címe  

A jó gyakorlatot készítő pedagógus vagy 

pedagógusok neve 

 

Az iskola neve, ahol a jó gyakorlatot 

kifejlesztették 

 

A megvalósítás helyszíne   

A jó gyakorlat kifejlesztésének és 

alkalmazásának időszaka 

(legalább két év) 

 

A jó gyakorlat témaköre  

Alkalmazási terület (pedagógiai, 

módszertani, oktatásszervezési, 

szervezetfejlesztési, egyéb) 

 

A jó gyakorlat tantárgyközi kapcsolatai  

A jó gyakorlattal érintett tehetségterületek  

Az adaptáció feltételeit szabályozó 

dokumentumok 

 

 

A BEVÁLT, JÓ GYAKORLAT ISMERTETÉSE 

A jó gyakorlat lényege (rövid 

megfogalmazás) 

 

A jó gyakorlat célja  

A jó gyakorlat tartalma  

A jó gyakorlat tevékenységei  

A jó gyakorlat módszertani 

eszközei 

 

Korosztály (akik számára készült 

a program) 

 

A jó gyakorlat hatása az iskola 

életére, a minőségi változás 

hatásainak bemutatása 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Táncművészeti ág 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án 
elfogadott második, javított változata. 

94 

 

A jó gyakorlat intézményi 

kiterjesztése 

. 

A jó gyakorlat gondozásáért 

felelős személyek 

 

A BEVÁLT, JÓ GYAKORLAT ÚJSZERŰSÉGE 

A program újszerű, innovatív 

elemei 

 

A jó gyakorlat hatása a 

pedagógiai folyamatokra, az elért 

minőségi többlet bemutatása 

 

A jó gyakorlat kapcsolódása a 

hatályos jogszabályokhoz, az 

iskolai dokumentumokhoz 

. 

A JÓ GYAKORLAT FEJLESZTÉSI TERÜLETEI 

A jó gyakorlat által fejlesztett 

kompetenciaterületek  

 

A jó gyakorlat által megvalósított 

nevelési célok 

 

A jó gyakorlat hatása az iskolai 

szervezetfejlesztésre 

 

A tanulási képességek fejlesztési 

lehetőségei a programban 

 

Gyermekközpontú pedagógiai 

eljárások és eszközrendszerek 

 

A problématerület 

meghatározása, amelyre 

megoldási lehetőséget nyújt a jó 

gyakorlat 

 

A JÓ GYAKORLATTAL ELÉRNI KÍVÁNT ÁTFOGÓ ÉS RÉSZCÉLOK 

(az átfogó célok számának megfelelően a sorokat bővíteni szükséges) 

Az átfogó cél  

Az átfogó cél elérést segítő 

részcélok 

 

Indikátorok (számszerűsíthető 

elvárt eredmények) 

 

Nem számszerűsíthető 

eredmények 
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ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZÖK 

Az önértékelési eljárás elemei  

Az önértékelési eljárás 

megállapításai 

 

Korrekciós lépések (amennyiben 

voltak) 

 

Értékelési eszközök  

Az önértékelés működésének 

jellemzői 

 

A JÓ GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK 

Humán erőforrások, 

kompetenciák 

 

Tárgyi feltételek, eszközigény  

Bekerülési költség  

A JÓ GYAKORLAT ÁTADÁSÁNAK FOLYAMATA 

A jó gyakorlat dokumentumai 

(amit átad az adaptáló iskolának) 

 

Menetrend, az átadás lépései   

Az adaptációs költségek 

részletezése 

 

A JÓ GYAKORLAT ADAPTÁLÁSÁNAK REFERENCIÁI 

A webes felület címe, ahol a jó 

gyakorlat megjelent 

 

Az adaptáló iskolák 

visszajelzései (amennyiben 

történt adaptáció) 

 

A referenciaintézményi minősítés 

eredményei 

 

A JÓ GYAKORLATOT BEMUTATÓ FOTODOKUMNETÁCIÓ 

(6–8 fotó) 
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15. sz. melléklet 

Projektterv sablonja 

 

Táncos projekt előkészítése 

AZ ALAPFELTÉTELEK VIZSGÁLATA 

A pedagógusok 

felkészültsége, 

tájékozottsága, 

tapasztalatai 

 

Vezetői támogatás, 

engedély 

 

Infrastrukturális 

körülmények 

 

A PROJEKTTERVEZÉS 

PROBLÉMAFELVETÉS Tanári felvetés, tanulói javaslat, az aktuális probléma, ami 

foglalkoztatja, ami zavarja a tanulókat, ami mellett elkötelezettek, 

amiről véleményt formálnak… 

Módszerek: ötletbörze, popcorn. 

MEGOLDÁSI TERV, 

TÉMAVÁLASZTÁS 

Válasz az adott problémára. 

Módszere: Gondolattérkép. 

A PRODUKTUM 

MEGHATÁROZÁSA 

Pl. színpadi bemutató, dokumentumfilm, újság, fleshmob. 

A PROJEKT 

IDŐTARTAMA 

Tanórán kívüli foglalkozás keretében tervezett ….. óra. 

PÉNZÜGYI 

FELTÉTELEK 

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

CÉLCSOPORT A korcsoport meghatározása. 

A PROJEKT 

MEGHIRDETÉSE 

Kritériumok: időpontok, többletmunka vállalása. 

Plakát, e-mail, Facebook stb. 

 A PROJEKT TÍPUSA Művészeti (táncművészeti) projekt. 

A táncpedagógusok által meghirdetett projekt. 

A táncot tanuló gyermekek azonos érdeklődése mentén 

meghirdetett projekt. 

A megadott téma feldolgozására szerveződött csoportok projektje 

(tánccsoport, táncegyüttes stb.). 
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A PROJEKT 

TARTALMA ÉS 

TÉMÁJA 

A tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó művészeti 

projekt. 

A tananyaghoz csak részben kapcsolódó művészeti projekt. 

A tananyaghoz nem kapcsolódó művészeti projekt. 

A TANTÁRGYKÖZI 

KAPCSOLATOK 

ALAPJÁN 

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

Multidiszciplináris projekt (több tudományt, szakterületet érintő). 

AZ ISKOLAI ÉS AZ 

ISKOLÁN KÍVÜLI 

IDŐKERET SZERINT 

A hagyományos órakeretekbe integrálódó projekt. 

Tanórán kívüli foglalkozások keretében: hétvégi próba, tábor, 

műhely, témahét… 

A PROJEKT CÉLJA Fejlesztési feladatok: ismerettartalom-bővítés, képesség- és 

készségfejlesztés, személyiségfejlesztés. 

Megismerni….. 

Elmélyíteni….. 

Fejleszteni….. 

Előmozdítani….. 

Kialakítani….. 

Felkészíteni….. 

Megerősíteni….. 

Stb. 

 

TANULÓI TERVEZÉS 

 

A FELADATOK 

MEGHATÁROZÁSA, 

IDŐTERVE 

A cél eléréséhez milyen adatokra, milyen típusú feladatok 

megvalósítására lesz szükség, milyen határidővel kell elkészülni. 

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

A CSOPORTOK 

KIALAKÍTÁSA 

A feladatok szerint csoportokat hozunk létre, az érdeklődés, a 

motiváció mellett fontos szempont a szaktudás, az előzetes tudás 

is! Pl. IKT- kompetencia! 

Pl. rendező csoport, PR-csoport, díszlet-jelmez csoport. 

Egyeztetés a facilitátorokkal! 

PROJEKTTERV ÉS 

PRODUKTUM 

A csoportok elkészítik a csoport projekttervét, felosztják egymás 

között a feladatokat, meghatározzák a határidőket, egyeztetik a 

produktumokat, a prezentáció módját, vezetik a projektnaplót. 

(Munkaformák: csoportos, egyéni, páros, frontális.) 
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BESZÁMOLÓ AZ 

ADATGYŰJTÉSRŐL, 

PREZENTÁCIÓ 

A felelősök beszámolnak az elvégzett munkáról, az adatgyűjtés 

eredményéről. 

PROJEKTNAPLÓ Feladat, felelős, határidő, eszközök – akkor lesz sikeres, ha… 

(Megjegyzés.) 

TANÁRI TERVEZÉS 

TANÁRI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

(PARTNEREK) 

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

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

 

SEGÉDANYAGOK, 

FORRÁSOK, 

ESZÖZÖK 

A feltételek biztosítása. 

ÉRTÉKELÉSI 

SZEMPONTOK 

Előkészítő szakasz, megvalósítás, a produktum színvonala, 

kreativitás stb. 

PROJEKTÉRTÉKELŐK 

FELKÉRÉSE 

Iskolán belüli szakemberek, külső szakértők. 

PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS 

A SZÍNPADI 

PRODUKTUM 

LÉTREHOZÁSA 

A rendező csoport vezetésével történik a színpadi produktum 

létrehozása. Az egyes munkafázisokat a feladat felelősei 

irányítják. 

A facilitátorok segítik a munkát. 

A kísérletezéseket videokamerával rögzítjük. 

A tervezési szakaszban rögzítésre került, hogy hány alkalomra 

van szükség. 

A PROJEKTMUNKA 

BELSŐ ÉRTÉKELÉSE, 

VÉGLEGESÍTÉS 

Az elkészült részek elemzése, értékelése, szükség szerinti 

módosítása, a produktum véglegesítése. 

 

 

 

Projektbemutató 

ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ 

HELYSZÍN, IDŐPONT 

EGYEZTETÉSE, 

RÖGZÍTÉSE 

Fény, hangtechnika, a színpad mérete stb. 
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MEGHÍVÁSOK Kortársak, szülők, tanárok, külső szakértők meghívása. 

A VENDÉGLÁTÁS 

MEGSZERVEZÉSE 

 

NYILVÁNOS BEMUTATÓ 

A PROJEKT 

ISMERTETÉSE 

Témaválasztás, célok, feladatok. 

Minőségbiztosítási kérdőívek kiosztása. 

A 

MUNKACSOPORTOK 

BEMUTATKOZÁSA, 

PREZENTÁCIÓ 

A tanulói csoportok prezentáció formájában beszámolnak az 

elvégzett munkáról.  

Formái lehetnek: ppt, tabló, fotodokumentáció, amelyekhez 

szóbeli beszámoló társul. 

SZÍNPADI 

BEMUTATÓ 

Az előadás bemutatása. 

ÉRTÉKELÉS Ön- és társértékelés, a facilitátorok értékelése, a felkért belső 

szakemberek, valamint a külső szakértő értékelése szóban. 

PROJEKTZÁRÁS A minőségbiztosítási kérdőívek elemzése, a projektmegvalósítás 

archiválása. 

BELSŐ 

TUDÁSMEGOSZTÁS 

A projekt tapasztalatainak hasznosulása a nevelőtestületben. 

 

 


