
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás (csoportos zenei képzés)

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

1.1.   
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással 

rendelkezik.

A portfólió valamennyi dokumentumában tükröződik, hogy zeneértése mély, átérzett, élményt 

hordozó. Jelentős népzenei anyagismerettel rendelkezik, valamint széles műzenei repertoárt ismer 

kronológiailag, ill. a klasszikus kánon központi életművein kívül is (tájékozott egy-egy korszak ún. 

kismestereinek művészetében is), és használ fel pedagógiai gyakorlatában. Nemcsak a zeneelmélet 

kortárs módszertanában és történetében tájékozott, hanem az előadóművészet történetében és 

jelenében, valamint a kortárs művészet világában is. Pedagógiai gyakorlatában felhasználja a 

kvalitásos kortárs zeneelméleti forrásokat, valamint a jól használható, gyakorlatközpontú – élő zenei 

anyagon, ill. a zenélés gyakorlatán alapuló – történelmi zeneelméleti forrásokat (például barokk 

számozottbasszus-tananyagokat). Külön hangsúlyt helyez a zenei előadóművészet-történet pedagógiai 

tanulságainak felhasználására. Például a tananyaghoz kapcsolódva megismerteti a tanulókat a kottakép-

értelmezés koronként, ill. szerzőnként eltérő szabályaival, valamint az előadási gyakorlattal 

kapcsolatos kérdésekkel (tudatosítja az érettebb tanulókban az előadói stílusok írott forrásokból és a 

19. század végétől kezdve fönnmaradt, ma már széles körben elérhető hangzóanyagokból is 

megismerhető változásait; igyekszik rendszeresen szerzői előadásokkal, valamint eredeti népzenei 

hangfelvételekkel megismertetni őket stb.). 

Az órai munka minden pillanatában tükröződik, hogy zeneértése mély, átérzett, élményeket hordoz. 

Az órán demonstrált hangszerjátéka és éneklése fantáziáról és érzékenységről, a finom 

megkülönböztetések iránti fogékonyságról tanúskodik (pl. egy-egy zenei jelenséggel kapcsolatban 

sikerült és kevésbé sikerült, jó és rossz zenei, valamint előadói megoldásokat is demonstrál, és a 

tanulókat a különbségek meghallására készteti és megbeszélésére, ill. eljátszására sarkallja). Az óra 

minden pillanatában a zenetörténeti mozzanatok, a zenei jelenségek élményt adó átéreztetésére 

törekszik. A zeneművekkel való foglalkozás során gyakorlatiasan, élményszerűen ismerteti meg 

tanulóival a kottakép-értelmezés koronként, ill. szerzőnként eltérő szabályait. Felhasználja a zenei 

előadóművészet-történet és a hangszertörténet tanulságait: például felkelti tanítványainak érdeklődését 

a zeneművek szerzői előadása, esetleges népzenei forrásaik, valamint a mű keletkezésének korából 

származó – online könnyen elérhető – hangfelvételeik iránt; a hangrögzítés kora előttről származó 

művek interpretációinak elemzése során felhasználja a korabeli előadóművészeti tankönyvek 

tanulságait; felkelti a tanulók érdeklődését azzal kapcsolatban, hogy hogyan hangozhatott egy-egy mű 

azon a hangszeren, amelyre szerzője eredetileg komponálta stb.

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

Szaktárgyi KKK-k:

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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1.2.   
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és 

szakmódszertani tudással.

Az előadóművészethez való személyes és kreatív hozzáállás kialakítását célozza meg növendékei 

számára. Tantervi és szakmódszertani tudását kreatív, megújulni képes módon alkalmazza a magyar 

zenepedagógia legjobb hagyományaihoz méltó, magas szakmai színvonal fenntartása érdekében. 

Elsősorban a zenei nevelés legjelentősebb magyar képviselőinek, ill. irányzatainak szemléletére és 

eszköztárára alapoz (különös tekintettel Kodály Zoltán és Dobszay László zeneelmélet-pedagógiájára, 

ill. Kokas Klára pedagógiai attitűdjére). Szolfézs- és zeneelmélet-tanárként – óravázlatai és tematikus 

tervei tanúsága szerint – alkalmazza azokat a korszerű pedagógiai elméleteket és módszertanokat, 

amelyek a zenei képzelőerő fejlesztését és a hatékony figyelemirányítást segítik elő. Az alacsony és a 

magas tudás- és képességszintű tanulócsoportok fejlesztésére egyaránt képes. Törekszik arra, hogy 

csoportos óráin is példaadóan alkalmazza a zenei munkaképesség-gondozás módszereit a megfelelő 

legalább 30 órás alapképzés igazolt elvégzése után.  

Módszertana, pedagógiai fogásai, feladatai, instrukciói elsősorban abban segítik a tanulókat, hogy 

képesekké váljanak zenei elemek, ill. összefüggések átérzésére és gyakorlati alkalmazására, alkotó 

használatára. Ennek megfelelően a tantervben meghatározott elméleti ismereteket a már elsajátított, 

meghallott zenei érzetekre, összefüggésekre alapozza (pl. a kvint- vagy oktávpárhuzam tiltásának 

szigorú szerkesztési szabályát nagyon sok olyan hangzatkötés éneklését, hangszeren való 

megszólaltatását követően vezeti be, amelyekben a szabály alkalmazása megtörtént; kerüli az olyan, 

gyakorlati zenei értelmet nélkülöző tanpéldák szerkesztési feladatait, amelyek a szabályt pusztán 

önmagáért gyakoroltatják). Instrukciói, különösen felsőbb osztályokban, elsősorban a visszatükrözést 

szolgálják (felhívják a figyelmet valamire, amit a tanuló nem vett észre), emlékeztető funkciójúak 

(olyan tudáselemekre emlékeztetnek, amelyeket már korábban átérzett a tanuló), valamint utat 

mutatnak arra, hogy a tanuló hogyan keresse meg egy-egy zenei problémára a megoldást (pl. kész 

„kézbe diktálási” feladat helyett olyan harmonizálási, ill. rögtönzési feladatokat részesít előnyben, 

amelyekben egy-egy elemet megad a tanár, a többit pedig a tanulónak kell kitalálnia, kipótolnia). 

1.3.    Fogalomhasználata pontos, következetes.

Fogalomrendszere érzékeny zeneiséget és finom megkülönböztetések iránti fogékonyságot tükröz. Az 

óra- és tematikus tervekben előforduló kifejezések, fogalmak minden esetben egymásra épülnek, és a 

zenetanár ezeket minden esetben olyan zenei érzetekre alapozza, amelyeket a tanuló már 

megtapasztalt (tapasztalat alapú tanítás). Jellemzően először az érzet kialakításában segíti a tanulót, s 

ezt követően fogalmazza meg és tudatosítja a jelenséget. (Például a váltódomináns fogalmát a tanulók 

által, ill. a tanulókkal közösen már jól meghallgatott-átérzett hangzásösszefüggésre építi; a gerinchang 

fogalmát olyan gyakorlatokhoz kapcsolja, amelyben a tanulók kihallgathatják egy zenei folyamatból a 

fontos hangokat, elkülöníthetik azokat az ornamentális szerepű hangoktól; a zenei súly fogalmát akkor 

vezeti be, ha a tanulók egy metrikai vagy dallami csoport terjedelmét előre el tudják képzelni annak 

indítása előtt, s a fogalmat erre a megtapasztalt, átérzett képzeleti működésre építi stb.)

Fogalomrendszere érzékeny zeneiséget és finom megkülönböztetések iránti fogékonyságot tükröz; 

hasonlatai élénk zenei fantáziáról tanúskodnak. Fogalmait (pl. a harmóniai folyamat és a 

formaszerkezet részeit stb.) minden esetben zenei érzetekre  alapozza; a tanulókat segíti-engedi, hogy 

átérezzék a fogalmak lényegét (pl. hogy miközben játsszák, érezzék is egy-egy hangzat, ill. 

hangzatkötés sajátos hangulatát-erejét, vagy beérezzék egy formarész hosszát). 

1.4.   
Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási 

lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 

Óra- és tematikus tervei láttatják, hogy a szolfézs-, ill. zeneelmélet-oktatásban a képességfejlesztés 

során gyakorolt és elemzett zenei mozzanatokat minden esetben igyekszik a hangszeres és énekes 

repertoárhoz kapcsolni. A zenei repertoárt zeneszerzői szempontból (alkotói szemszögből) is elemzi. 

A zenetörténet-oktatásban az egyetemes zeneirodalom, valamint a szélesebb kulturális kontextus 

között minden tárgyalt életmű, ill. műalkotás esetében adekvát párhuzamokat von. 

Utalásai világossá teszik, hogy nemcsak a zenetörténetben, hanem a kortárs művészet világában is 

otthonosan mozog, és érdeklődik más művészetek története iránt. A zenetörténet-oktatásban az 

egyetemes zeneirodalom, valamint a szélesebb kulturális kontextus között minden tárgyalt életmű, ill. 

műalkotás esetében adekvát párhuzamokat von. A szolfézs-, ill. zeneelmélet-oktatásban a 

képességfejlesztés során gyakorolt és elemzett zenei mozzanatokat minden esetben a hangszeres és 

énekes repertoárokhoz kapcsolja. A zenei repertoárt zeneszerzői szempontból (alkotói szemszögből) is 

elemzi. 
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1.5.   
A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból 

szerzett tudására.

A tananyag megközelítése a tanultaknak a hangszerjátékban, ill. az éneklésben való alkalmazását 

segíti elő, és a tanulók saját befogadói és alkotói élményeire és tapasztalataira épít. Az elméleti órákon 

jellemzően a hangszerjátékban, ill. éneklésben szerzett tapasztalatokat gyűjtik össze, rendszerezik, 

érlelik ki különböző áttételekben gyakorolva, majd tudatosítják a megfelelő pillanatban. (A tanár 

tervezeteiben világosan utal a tanulók hangszerjátékban, ill. éneklésben szerzett tapasztalataira.) A 

zenetörténet-tanár valamennyi művészeti ág (a zenén kívül az irodalom, a vizuális művészetek, a 

színművészet, a tánc- és mozgásművészetek) területén szerzett élményszerű tudás megszerzésére 

sarkallja diákjait.

A tanár érdeklődik tanulóinak saját befogadói és alkotói élményei, tapasztalatai, valamint eltérő 

interpretációi, megoldásai iránt, és ezekből kiindulva vezeti rá őket más megoldásokra. A zenetörténet-

tanár kedvet csinál hozzá, hogy a tanulók valamennyi művészeti ág (a zenén kívül az irodalom, a 

vizuális művészetek, a színművészet, a tánc- és mozgásművészetek) területén szerezzenek 

élményszerű tudást. A szolfézs- és zeneelmélet-órán valós, lehetőleg teljes értékű zenei részleteket 

használnak fel a feladatok, ill. elemzések során. Zenei gyakorlattól elrugaszkodott tanpéldák lehetőleg 

nem, vagy csak nagyon ritkán kerülnek elő az órai munka folyamán (pl. összhangzattanból 

fokszámokkal ellátott basszusmenet harmóniáinak mechanikus felíratása helyett 

szopránharmonizálásos, ill. szabad basszusharmonizálásos feladatokat, valamint ideális esetben 

számozottbasszus-feladatokat ad, amelyek aktivizálják a tanulók kreativitását). A zeneelméleti 

jelenségeket lehetőleg nemcsak zongorán mutatja be, hanem más hangszereken is, a tanulók 

közreműködésével. 

1.6.   

A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális 

anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és 

megfelelően használja.

Az általa felhasznált tananyagokat, eszközöket kritikus értékelést követően alkalmazza, ill. 

reflexióiban jellemzi lehetséges korlátaikat. Elsősorban a zenei nevelés legjelentősebb magyar 

képviselőinek, ill. irányzatainak szemléletére támaszkodik (különös tekintettel Kodály Zoltán és 

Dobszay László zeneelmélet-pedagógiájára), és kiaknázza eszköztárukat. Tervezőmunkájában 

igyekszik felhasználni a kvalitásos kortárs és a releváns történelmi – online is egyre szélesebb körben 

elérhető – zenepedagógiai forrásokat és tananyagokat is. Ugyanakkor kellő kritikával viszonyul 

azokhoz a modern zenepedagógiai módszerekhez és megközelítésekhez, amelyeknek nem központi 

mozzanata a magyar zenepedagógia legjavát fémjelző értékelv. Az elméleti tantárgyak tanításában 

jelentős mértékben alkalmazza a kreativitást és a zenei képzelőerőt fejlesztő pedagógiai 

megközelítések modern és hagyományos tananyagait és eszközeit (ilyenek pl. Sáry kreatív zenei 

gyakorlatai). Stílusismerete megmutatkozik az óraterveiben; a tanulókat megismerteti a fontos zenei 

elemek eltérő előadói gyakorlatával a különböző zenei stílusokban. A hangszertörténetre külön 

hangsúlyt fektet a tananyag kapcsán, különösen zenetörténetből. 

Elsősorban a zenei nevelés legjelentősebb magyar képviselőinek, ill. irányzatainak szemléletére 

támaszkodik, különös tekintettel Kodály Zoltán és Dobszay László zeneelmélet-pedagógiájára, és 

kiaknázza eszköztárukat. Az elméleti tantárgyak tanításában jelentős mértékben alkalmazza a 

kreativitást és a zenei képzelőerőt fejlesztő pedagógiai megközelítések modern és hagyományos 

tananyagait és eszközeit (ilyenek pl. Sáry kreatív zenei gyakorlatai). A tanulókat megismerteti a fontos 

zenei elemek eltérő praxisával a különböző zenei stílusokban. Külön hangsúlyt fektet a 

hangszertörténetre (elsősorban a zenetörténet-órákon). Felhasználja a kvalitásos kortárs és a releváns 

történelmi zenepedagógiai forrásokat és tananyagokat (a szolfézs és zeneelmélet tanításában pl. jól 

használható modern korabeli számozottbasszus-tananyagok elemeit is felhasználja lehetőleg már az 

oktatás kezdeti szakaszaiban is; a megfelelő kreatív stílusgyakorlatokhoz olyan történelmi 

tananyagokra alapozza a díszítések játékos-kereső rögtönzését, mint pl. Quantz Fuvolaiskolá ja stb.). 

1.7.   
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos 

oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz.

Hangzóanyagait tudatosan választja meg (előnyt jelent, ha óraterveiben megindokolja hangzóanyag-

választásait). Jellemzően ügyel arra, hogy színvonalas zenei interpretációt mutasson a tanulóknak, ha 

csak egy előadás bemutatására jut ideje. Törekszik rá, hogy többféle interpretációval is megismertesse 

őket egy-egy zeneműből vagy részletéből, tanulságokat szolgáltatva összevetésükkel (egy-egy 

zenemű, ill. műrészlet egyenrangú zenei színvonalú, ám eltérő interpretációiból, valamint ha idő 

engedi, egy-egy zenemű, ill. műrészlet zeneileg színvonalas és kevésbé színvonalas interpretációiból 

egyaránt). Tervezeteiben rögzíti, hogy a zenei feladatokat (pl. összhangzattani, ill. 

szolfézsfeladatokat) nemcsak zongorán kéri számon, hanem a tanuló hangszerén is, és sokat énekelteti 

a tanulókat (például egy-egy szólamvezetési vagy harmóniai jelenség megéreztetése érdekében). 

Ugyanazokat a mozzanatokat mindig eltérő zenei kontextusokban, élő zenei anyagon gyakorolják. Az 

összhangzattan gyakorlására kreatív feladatokat tervez (rögtönzés, ill. törekszik a számozottbasszus-

játékban rejlő hatékony fejlesztő lehetőségek kiaknázására). 

Óráin tudatosan választja meg hangzóanyag-választásait, valamint jellemzően ügyel arra, hogy 

színvonalas zenei interpretációt mutasson a tanulóknak, ha csak egy előadás bemutatására jut ideje. 

Törekszik rá, hogy többféle interpretációval is megismertesse őket egy-egy zeneműből vagy 

részletéből, tanulságokat szolgáltatva összevetésükkel (egy-egy zenemű, ill. műrészlet egyenrangú 

zenei színvonalú, ám eltérő interpretációiból, valamint egy-egy zenemű, ill. műrészlet zeneileg 

színvonalas és kevésbé színvonalas interpretációiból egyaránt). Emellett törekszik arra, hogy saját 

maga adjon elő zenei részleteket demonstráció céljából, ízlésesen és teljes érzékenységgel (soha nem 

tanpéldaszerűen); ha teheti, nemcsak zongorán. A zenei feladatokat (pl. összhangzattani, ill. 

szolfézsfeladatokat) nemcsak zongorán kéri számon, hanem a tanuló hangszerén is, és sokat énekelteti 

a tanulókat teljes zenei igénnyel (soha nem tanpéldaszerűen), például egy-egy szólamvezetési vagy 

harmóniai jelenség megéreztetése érdekében. Ugyanazokat a mozzanatokat mindig új és eltérő zenei 

kontextusokban, élő zenei anyagon gyakorolják. Az összhangzattan gyakorlására kreatív feladatokat 

alkalmaz (rögtönzés, ill. előnyt jelent, ha kiaknázza a számozottbasszus-játékban rejlő hatékony 

fejlesztő lehetőségeket). 
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1.8.  . Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.

Szolfézs-, ill. zeneelmélet-módszertana nem a dallamírás és -olvasás, valamint az összhangzattan 

mechanikus gyakorlását célozza meg, hanem az önálló, átérzett-átélt zenei elképzelés kialakítását és a 

hangszerjáték során ezen elképzelés valós időben (a megfelelő pillanatban) történő biztos 

előhívásának képességét. A formatani, harmóniai elemzések során törekszik az interaktivitásra, a 

közös felfedezés élményére. Munkája eredményeképpen tanulói képessé válnak például a zenei 

folyamat minden pillanatához személyesen viszonyulni, nem pusztán biztonsággal reprodukálják a 

folyamatokat. Az elsajátított szolfézs- és zeneelméleti tudás révén a zeneművek dallamrajzát és 

harmóniai folyamatát érzékenyen és tudatosan jelenítik meg éneklésük, ill. hangszerjátékuk során a 

legrészletesebb szinten (motívum-, frázisszinten) is, és képesek átérezni és átlátni egy-egy zenemű 

formaszerkezetét. Például különbséget tesznek a lényeges szerkezeti elemek (pl. egy-egy tétel 

gerinchangjai) és az ezek által szabályozott kevésbé lényeges elemek (pl. a gerinchangoknak 

alárendelt, azokat kibontó figurációk) között. A tanár reflexióiban jellemzi, miként tükröződik a 

tanulók hangszerjátékában, ill. éneklésében ez a tudás. A zenetörténet tanításában a zenei érték iránti 

fogékonyságot, valamint az értékes zenéhez való élményalapú kötődést teremti meg a remekművek 

átérzésének segítése révén. Ehhez a zene- és kultúrtörténeti kontextus – óraterveiben is dokumentált – 

érzékeny és élményszerű elemzése ad kulcsot. Pedagógiája révén minden egyes tanulója motiválttá 

válik a remekművek ismételt befogadására, kedvet kap koncertek, operák és más művészeti előadások, 

események látogatására (sőt szervezésére) és a zenéről szóló nívós irodalom olvasására. Reflexiói, 

esettanulmányai, tanulóinak visszajelzései tanúsítják tanítványai fejlődését e téren. 

Kíváncsi tanulóinak érzéseire és véleményére a zeneművekkel, zenei megoldásokkal, jelenségekkel, 

összefüggésekkel kapcsolatban (a zenetörténet- és a szolfézs-, ill. zeneelmélet-órán egyaránt), őszinte 

figyelemmel fordul feléjük. Kész válaszok megadása helyett jellemzően kérdéseket tesz fel. A 

formatani, harmóniai elemzések során is törekszik az interaktivitásra, a közös felfedezés élményére. A 

zenei előadás színvonalát az elképzelés minősége határozza meg, ezért szolfézs-, ill. zeneelmélet-

módszertana elsősorban az önálló, átérzett-átélt zenei elképzelés kialakítását és ezen elképzelés valós 

időben (a zenei előadás során a megfelelő pillanatban) történő biztos előhívásának képességét célozza 

meg; jellemzően nem a dallamírás és -olvasás, valamint az összhangzattan mechanikus gyakorlását 

foglalja magában. Munkája eredményeképpen tanulói képessé válnak például a zenei folyamat minden 

pillanatához személyesen viszonyulni, nem pusztán reprodukálják a folyamatokat. Az elsajátított 

szolfézs- és zeneelméleti tudás révén a zeneművek dallamrajzát és harmóniai folyamatát érzékenyen 

és tudatosan jelenítik meg éneklésük, ill. hangszerjátékuk során a legrészletesebb szinten (motívum-, 

frázisszinten) is, és képesek átérezni és átlátni egy-egy zenemű formaszerkezetét. A zenetörténet 

tanításában a tanár a zenei érték iránti fogékonyságot teremti meg a remekművek átérzésének segítése 

révén, melyhez a zene- és kultúrtörténeti kontextus érzékeny és élményszerű elemzése ad kulcsot. 

Mindezek eredménye, hogy tanítványai élvezettel vesznek részt és figyelnek az órákon. 

1.9.   
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeinek felismertetésére.

Szolfézs-, ill. zeneelmélet-tanári munkájában mindig élő zenei anyagon, ill. abból kiindulva 

gyakoroltatja a zenei törvényszerűségeket, illetve megmutatja, hogy az egyes zeneelméleti jelenségek, 

összefüggések a zenei előadás során hogyan jelennek meg (milyen agogikai, dinamikai stb. 

következményekkel járnak). Tervezeteiben rögzíti mind az ezekkel kapcsolatos feladatokat, 

gyakorlatokat, mind pedig a valós zenei részleteket, amelyeket az órai munka során elemeznek, 

játékosan átkomponálnak stb. Munkája eredményeképpen tanítványai alkotó módon képesek 

hozzáállni a zeneművekhez, például képesek a főtárgyi repertoárban hiteles, stílusos díszítéseket 

rögtönözni, nagyobb, ill. tehetségesebb tanítványai pedig eingangokat, esetleg rövidebb, könnyebb 

cadenzákat is komponálni, valamint egy-egy mű előadása során memóriazavar esetén az adott 

stílusban folytatni a művet. (Reflexiói közé feltölthet pl. olyan órai feladatmegoldásokat, amelyek 

diákjainak az adott stílusba illeszkedő variánsképző, díszítő, rögtönző készségét demonstrálják.) 

Zenetörténet-tanári munkája eredményeképpen minden egyes tanulója személyes, érzelemteli, 

élményalapú viszonyulást alakít ki az általa tanult és elemzett zeneművekhez, és fogékonnyá válik a 

zenei érték iránt. A zenetörténet-tanár feltölthet portfóliójába olyan tanulói reflexiókat (pl. esszéket), 

amelyek jól tükrözik a tanulók szerzőkhöz, remekművekhez, zenei stílusokhoz fűződő személyes, 

élményteli viszonyát.

Tanítványaival hatásosan érezteti, hogy az elméleti órákon (különösen a szolfézs-, zeneelmélet-órán) 

tanultak a hangszeres játék elengedhetetlen és fontos eszközei: elmélet és gyakorlat szétválaszthatatlan 

egységet alkot. Szolfézs-, ill. zeneelmélet-tanári munkájában mindig élő zenei anyagon, ill. abból 

kiindulva gyakoroltatja a zenei törvényszerűségeket, illetve megmutatja, hogy az egyes zeneelméleti 

jelenségek a zenei előadás során hogyan jelennek meg (milyen agogikai, dinamikai stb. 

következményekkel járnak). Munkája eredményeképpen diákjai alkotó módon képesek hozzáállni a 

zeneművekhez, például képesek a főtárgyi repertoárban hiteles, stílusos díszítéseket rögtönözni, 

nagyobb, ill. tehetségesebb tanítványai pedig eingangokat, esetleg rövidebb, könnyebb cadenzákat is 

komponálni, valamint egy-egy mű előadása során memóriazavar esetén az adott stílusban folytatni a 

kompozíciót. Zenetörténet-tanári munkája eredményeképpen minden egyes tanulója személyes, 

érzelemteli, élményalapú viszonyulást alakít ki a zeneművekhez, és fogékonnyá válik a zenei érték 

iránt. 
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1.10.   

        

Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

Az online információk kontrollált keretek között tartott, kritikus befogadására nevel. A zenéről szóló 

honlapok és online források hitelességét megvitatja a tanulókkal. Segíti tanítványait az Internetről (pl. 

a Petrucci Music Library-ből [imslp.org]) letölthető különböző kottakiadások között való 

eligazodásban, értékük megállapításában vagy az online elérhető (pl. a Youtube-ra feltöltött) 

előadások minőségének értékelésében. Ismerteti az autentikus népzenei felvételeket tartalmazó online 

adatforrások (pl. a db.zti.hu adatbázisai) és más elektronikus adatbázisok (pl. külön vagy 

könyvmellékletként kiadott cd/dvd-rom-adatbázisok) lelőhelyeit és begyakoroltatja használatukat. Az 

online források ajánlásánál figyelembe veszi az etikai korlátokat. Az online díjmentesen letöltött 

kották, ill. hangfelvételek után nem kap jogdíjat az alkotó, ill. az előadó, ezért a zenetanár törekszik 

arra, hogy a tanulók lehetőleg ne ingyen letöltött vagy fénymásolt kottákat használjanak, hanem 

megvásárolt, esetleg könyvtári példányokat. Megismerteti tanítványait a hangfelvételek legális 

lelőhelyeivel, pl. az online áruházakkal és a közelben elérhető könyvtárakkal. Tervezeteiben, 

reflexióiban, ill. a portfólió szabadon választott elemei közé feltölthető annotált linkgyűjteményben 

megjeleníti a tanítványai számára ajánlott online forrásokat. 

Az online információk kontrollált keretek között tartott, kritikus befogadására nevel. A zenéről szóló 

honlapok és online források hitelességét megvitatja a tanulókkal. Segíti tanítványait az Internetről – 

például a Petrucci Music Library-ből (imslp.org) – letölthető különböző kottakiadások között való 

eligazodásban, értékük megállapításában vagy az online elérhető (pl. a Youtube-ra feltöltött) 

előadások minőségének értékelésében. Ismerteti az autentikus népzenei felvételeket tartalmazó online 

adatforrások (pl. a db.zti.hu adatbázisai) és más elektronikus adatbázisok (pl. külön vagy 

könyvmellékletként kiadott cd/dvd-rom-adatbázisok) lelőhelyeit és begyakoroltatja használatukat. Az 

online források ajánlásánál figyelembe veszi az etikai korlátokat. Az online díjmentesen letöltött 

kották, ill. hangfelvételek után nem kap jogdíjat az alkotó, ill. az előadó, ezért a zenetanár törekszik 

arra, hogy a tanulók lehetőleg ne ingyen letöltött vagy fénymásolt kottákat használjanak, hanem 

megvásárolt, esetleg könyvtári példányokat. Megismerteti tanítványait a hangfelvételek legális 

lelőhelyeivel, pl. az online áruházakkal és a közelben elérhető könyvtárakkal. 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

Szaktárgyi KKK-k:

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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2.1. 

A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához 

figyelembe veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai 

programját.

A tanár terveiben megjelenített módszertan azt a törekvését tükrözi, hogy valamennyi tanulója a 

minőségi, befogadói zenének aktív használója legyen: kezdeti képességszintjüktől függetlenül, a 

zeneszerző partnereként fedezzék fel a zenei anyagot, játsszanak azzal. Képessé váljanak arra, hogy a 

zenei folyamatokat érzékenyen, élményszerűen, teljes figyelemmel fogadják be és azokat 

hangszerjátékukban, ill. éneklésük során érzékenyen, a zene tartalmára-mondanivalójára 

összpontosítva jelenítsék meg. Valamennyi a tanár által fejlesztett részképesség, alkalmazott 

didaktikai eljárás és megtanított ismeretanyag mögött közvetlenül érzékelteti ezt a célt. 

Legfontosabb konkrét célja az órai munka során, hogy valamennyi tanítványa érzékenyen, 

élményszerűen, teljes figyelemmel fogadja be, és érzékenyen, a zenei tartalomra-mondanivalóra 

összpontosítva jelenítse meg a zenei folyamatokat. Az órai munka során engedi, hogy tanítványai a 

zeneszerző partnereként fedezzék fel a zenei anyagot saját maga számára, játsszanak vele. Ennek 

megfelelően nem kényszeríti a tanulókat egy-egy szokásszerű, reflektálatlanul alkalmazott tanulási 

módszerre (pl. „kézbe diktálás” a szolfézs-, ill. zeneelmélet-órán vagy életrajzi adatok 

memorizáltatása zenetörténetből), hanem folyamatosan keresi a kitűzött célhoz vezető utat. A 

zenetörténet tanítása-tanulása során empatikusan belehelyezkednek egy-egy korszakba, helyszínbe, 

egy-egy szerző életébe. A tanár soha nem elégszik meg azzal, hogy a diák a tantervnek megfelelően 

megtanul egy-egy zenei szabályt, összefüggést vagy lexikális információkat, vagyis nem elégszik meg 

azzal, hogy „elvégzi” a tananyagot. Csak olyan képességet fejleszt, valamint olyan ismeretet kér 

számon, amelyből biztos zenei haszna származik a fiatalnak: közelebb viszi a fenti célhoz, érzelmileg 

gazdagítja, pozitív zenei élményt rögzít benne. 

2.2. 
Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) 

egységekre és órákra bontva is megtervezi.

Pedagógiai terveit hierarchikus célrendszerben látja és láttatja, a tanulócsoportban rejlő maximális 

lehetőségekből kiindulva. Olyan kreatív, nyitott feladatokat tervez, amelyek egyaránt fejlesztik 

tanulócsoportjainak eltérő tudás- és képességszintű tagjait, ill. fenntartják érdeklődésüket. Nem a 

tananyag mennyiségét, hanem az elvégzett munka minőségét tartja szem előtt. Mind a zenetörténet, 

mind a szolfézs és a zeneelmélet tananyagában egyaránt szerepelnek olyan remekművek (ill. 

részleteik) az elemzett alkotások között, amelyek esetében nem az elsajátított anyag mennyiségét 

tekinti elsődlegesnek, hanem elmélyült megismerésüket, ill. elemzésüket. Ezzel párhuzamosan olyan 

könnyű, ám maximális zenei minőséget képviselő darabok is helyet kapnak a tananyagban, 

amelyekből sokat feldolgoznak (megismernek, elemeznek, közösen előadnak) egy zenei jelenség, 

összefüggés megismerése során. 

Érzékelteti tanulói számára, hogy az általa adott feladatok olyan módszertan részeit alkotják, melyet 

egyedül is elsajátíthatnak és önállóan alkalmazhatnak, tökéletesíthetnek és fejleszthetnek. Olyan 

kreatív, nyitott feladatokat talál ki, amelyek egyaránt fejlesztik tanulócsoportjainak eltérő tudás- és 

képességszintű tagjait, ill. fenntartják érdeklődésüket. Nem a tananyag mennyiségét, hanem az 

elvégzett munka minőségét tartja szem előtt. Az órai munka során figyelmesen keresi azokat a 

problémákat, ill. mentális gátakat, amelyek a megértést, a zenei anyag tanulását, valamint a 

megszerzett tudás megfelelő időben és módon történő előhívását leginkább akadályozzák. 

2.3. 

Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden 

lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, 

motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet 

lehetőségeit, korlátait stb.

Tervezeteiben a fejlesztő, ill. attitűdformáló célok hangsúlyosak, sohasem pusztán az ismeretátadás és 

-számonkérés szándéka vezérli. A tanulási folyamatot tapasztalat- és tevékenységcentrikusan szervezi 

meg, az alkotói folyamat lépéseihez igazodva (pl. kreatív feladatokkal), a tanulók előzetes 

tapasztalatai és ismereteire építve. A szolfézs-, ill. zeneelmélet-oktatásban olyan előzetes zenei 

tudással megalapozott kreatív, nyitott feladatokat talál ki, amelyek elvégzésével mindegyik tanuló 

maximálisan kihasználhatja képességeit, így azok kihívással bírnak valamennyiük számára 

(rögtönzési, kisebb zeneszerzési feladatok). A zenetörténet tanításában megteremi annak lehetőségét, 

hogy a műalkotásokban rejlő hozzáállásokat, érzelmeket, problémákat a fiatal saját élményeivel, 

érzelmeivel, életproblémáival kapcsolhassa össze. Ebben jelentős segítséget nyújthat a művekhez 

társított illusztráció számos formája, a személyes hangvételű, lényegre tapintó tanári narráció, 

valamint a koncertpedagógiai eszközök alkalmazása, melyekre tervezeteiben is utal a tanár. 

A tanulók előzetes zenei, ill. kulturális tudására építve mindig annyi információval szolgál, amennyit 

még elbírnak és annyi feladattal, amelyet lelkesen el is végeznek. A szolfézs és zeneelmélet 

oktatásában olyan előzetes zenei tudással megalapozott kreatív, nyitott feladatokat talál ki, amelyek 

elvégzésével mindegyik tanuló maximálisan kihasználhatja képességeit, így azok kihívással bírnak 

valamennyiük számára (rögtönzési, kisebb zeneszerzési feladatok, adott esetben páros és 

csoportmunkában is). A zenetörténet tanításában megteremi annak lehetőségét, hogy a 

műalkotásokban rejlő hozzáállásokat, érzelmeket, problémákat a fiatal saját élményeivel, érzelmeivel, 

életproblémáival kapcsolhassa össze. Érezteti a fiatallal, hogy a zenei élmény megszületése a 

zeneszerző, az előadó és a hallgató közös műve, ezért mindvégig partnernek tekinti őt. 
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2.4.  Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

Tematikus terveiből világossá válik, hogy tudatában van az online források használatának szakmai-

tartalmi korlátaival a zenei tevékenység és a gyakorlás során (pl. megbízhatatlan, felületes, szakmailag 

megalapozatlan zenei információforrásokat, módszertanokat, kottatárakat nem használ, ill. 

figyelmeztet ezekre). Pedagógiai gyakorlatában célszerűen és kritikusan használja az online 

kottaforrásokból nyert anyagokat. Ennek érdekében rendszeresen segíti tanulóit a színvonalas és 

hiteles online információforrások megtalálásában. Többek között megmutatja nekik, hol találhatják 

meg az online elérhető urtexteket – pl. a Petrucci Music Library-n belül (imslp.org) –, ügyelve az 

online kottaforrások használatának etikai korlátaira; figyelmükbe ajánlja az online is elérhető új 

Mozart-összkiadást (nma.at), jelentős zeneszerzők online is könnyen és díjmentesen megtekinthető 

kéziratait (pl. Bach, Beethoven és Chopin kéziratait) stb. Kottaszöveg-választásait megindokolja a 

tervezeteiben. A megfelelő zenei anyaghoz kapcsolódóan külön kitér az urtext-kottaképek 

megfejtésére, az adott szerző, ill. korszak kottaírási konvencióira, például hogy mit jelent az ív vagy a 

„portato” jel Mozartnál, ill. mit jelent egy 20. századi szerzőnél stb. Biztonsággal meg tudja állapítani 

egy-egy kottakiadás szövegének hitelességét, például a kottaszövegben megjelenő előadási jelek 

nyomán. Előnyt jelent az értékelés során, ha a zeneelmélet-órán megtanítja a kottaszövegek elemző 

összevetése révén, hogy a kottaszövegek egyes típusait (urtextek vs. instruktív kiadások, amelyek 

online is növekvő mennyiségben, könnyen elérhetők) a tanulás és a gyakorlás folyamatában hogyan és 

mire lehet, illetve mire nem tanácsos felhasználni. Ennek érdekében rendszeres házi feladatként 

adhatja egy-egy mű eltérő kiadásainak – lehetőleg egy urtextjének és egy instruktív kiadásának – 

összehasonlító értelmezését. Tervezeteiben kötelezően megjeleníti az általa ajánlott online és offline 

(nyomtatott) kottaforrásokat. 

Tanítványai tudatában vannak az online források használatának korlátaival a zenei tevékenység és a 

gyakorlás során, és kritikusan használják az online adatforrásokból nyert anyagokat (pl. kottákat, 

tudástárakat). Pedagógiai gyakorlatában célszerűen és kritikusan használja az online kottaforrásokból 

nyert anyagokat. Ezért csak szakmailag megbízható kottaforrásokat használ a tanításban, és ajánl 

tanítványainak. Biztonsággal meg tudja állapítani egy-egy kottakiadás szövegének hitelességét 

(például a kottaszövegben megjelenő előadási jelek nyomán), és ezt a felsőbb osztályos tanulók 

számára megtanítja az óráin, valamint azt is érzékelteti számukra, hogy a zenetanulás és a gyakorlás 

folyamatában hogyan, milyen célból alkalmas felhasználni az adott kottaszöveget (például egy 

instruktív kiadást). A műelemzések során kitér az urtext-kottaképek megfejtésére, az adott szerző, ill. 

korszak kottaírási konvencióira (pl. arra, hogy mit jelent az ív vagy a „portato” jel Mozartnál, ill. mit 

jelent egy 20. századi szerzőnél stb.). Előnyt jelent az értékelés során, ha a zeneelmélet-órán 

megtanítja a kottaszövegek elemző összevetése révén, hogy a kottaszövegek egyes típusait (urtextek 

vs. instruktív kiadások, amelyek online is növekvő mennyiségben, könnyen elérhetők) a tanulás és a 

gyakorlás folyamatában hogyan és mire lehet, ill. mire nem tanácsos felhasználni. Ennek érdekében 

házi feladatként adhatja egy-egy mű eltérő kiadásainak – lehetőleg egy urtextjének és egy instruktív 

kiadásának – összehasonlító értelmezését. 

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

Az elméleti órák minden módszertani elemét a belső hallás, a zenei formálás, a zenei ízlés és a zenei 

fantázia kiművelésének célja hatja át. Ezért a szolfézs- és zeneelmélet-órákon zenei gyakorlattól 

elrugaszkodott tanpéldákat nem, ill. csak nagyon ritkán, célzottan alkamaz. A tervezeteiben is 

dokumentált feladatok, magyarázatok segítségével a zenei folyamat felszíni elemeinek változásait (pl. 

hangszín, dinamika, tempó) a zenei tartalom (gesztusok, karakterek, narratív, drámai, tonális és formai 

tartalom) átérzésének és kifejezésének változásaival kapcsolja össze. A problémák gyökereit célozza 

meg: szisztematikusan megtanítja, hogy a leggyakoribb előadói problémák felszíni tüneteit (pl. 

„csúnya hangszín”, „szürke dinamika”, akaratlanul és értelmetlenül ingadozó tempó) a zenei 

elképzelés milyen hiányosságai idézik elő. 

A célok tudatosításával párhuzamosan érzékenyen, kreatívan és azonnal reagál a felmerülő szakmai 

problémákra. Rugalmasan, alternatívákat elfogadva, segítően reagál tanítványai kreatív megoldásaira. 

Az elméleti órák minden módszertani elemét a belső hallás, a zenei formálás, a zenei ízlés és a zenei 

fanatázia kiművelésének célja hatja át. Ezért a szolfézs- és zeneelmélet-órákon a zenei gyakorlattól 

elrugaszkodott tanpéldákat nem, ill. csak nagyon ritkán, célzottan alkamaz a tanítása során. Feladatai, 

magyarázatai segítségével a zenei folyamat felszíni elemeinek változásait (pl. hangszín, dinamika, 

tempó) a zenei tartalom (gesztusok, karakterek, narratív, drámai, tonális és formai tartalom) 

átérzésének és kifejezésének változásaival kapcsolja össze. A problémák gyökereit célozza meg: 

szisztematikusan megtanítja, hogy a leggyakoribb előadói problémák felszíni tüneteit (pl. „csúnya 

hangszín”, „szürke dinamika”, akaratlanul és értelmetlenül ingadozó tempó) a zenei elképzelés milyen 

hiányosságai idézik elő. 

2.6.  A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt.

A tanulási folyamatot az alkotói folyamat lépéseihez igazodva, tevékenység-centrikusan tervezi meg a 

tanulók előzetes tapasztalatai és ismeretei alapján. Óra- és tematikus terveiben a művészeti alkotás 

tartalmainak pedagógiájára összpontosít. Tanítványaiban tudatosítja, hogy a művészeti alkotás 

tartalmakat fejez ki – a zenei alkotás gesztusokat, karaktereket, drámai folyamatokat, 

történetszerűségeket jelenít meg, valamint hordozza tonális tartalmát és időbeli formaszerkezetét 

(metrikai szerkezetét és dallamszerkezetét) -–, s ezek révén érzelmeket kelt, csillapít, irányít és 

gondolatokat, cselekedeteket, jellemeket tár fel. Esettanulmányban, ill. dokumentált tanulói 

visszajelzések nyomán jellemzheti, hogy az aktív, tartalomközpontú befogadás révén hogyan segítette 

elő tanítványainak önmagukra ismerését, fedeztette fel velük rejtett tulajdonságait, képességeit, 

valamint késztette őt érzelmi állásfoglalásra (például azzal, hogy gyakorlatai révén megtanította őket 

mélyen megismerni, meghallgatni egy-egy zenei jelenséget, összefüggést). 

A tanulási folyamatot az alkotói folyamat lépéseihez igazodva, tevékenység-centrikusan szervezi meg 

a tanulók előzetes tapasztalatai és ismeretei alapján. Tanítványaiban tudatosítja, hogy a művészeti 

alkotás tartalmakat fejez ki: a zenei alkotás gesztusokat, karaktereket, drámai folyamatokat, 

történetszerűségeket jelenít meg, valamint hordozza tonális tartalmát és időbeli formaszerkezetét 

(metrikai szerkezetét és dallamszerkezetét), s ezek révén érzelmeket kelt, csillapít, irányít és 

gondolatokat, cselekedeteket, jellemeket tár fel. Nem saját igazára és hasznára ügyel, hanem a tanulók 

érzéseire, pillanatnyi állapotára, ezért például a saját maga által előzetesen kitűzött didaktikai terveket, 

célokat aláveti tanítványai tanulási sikerességének. Azt tartja szem előtt, hogy tanítványai élményteli 

kapcsolatot létesítsenek a zene tartalmával. 
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2.7.  Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.

A csoportdinamika, a kooperáció, a versengés lehetőségei rendkívüli erővel bírnak a fiatal 

korosztályoknál. Ezért alkalmazza a projektmunkát, a csoport- és páros munkát, kiaknázza az egymás 

munkájának elemző értékelési lehetőségét, valamint a különböző képességű tanulók együtt 

munkálkodásának előnyeit (a kevésbé tehetséges/motivált tanulóknak lehetőségük van együtt dolgozni 

tehetséges/motivált társaikkal). Óráin lehetőséget teremt tanítványai számára az együtténeklésre, ill. -

zenélésre, s ezeket az alkalmakat tervezeteiben rögzíti. 

A csoportdinamika, a kooperáció, a versengés lehetőségei rendkívüli erővel bírnak a fiatal 

korosztályoknál. Engedi, hogy a jó képességű, ill. a motivált tanulók megmutathassák magukat, 

kibontakozhassanak és példaértékkel szolgáljanak társaiknak. Ezért alkalmazza a projektmunkát, a 

csoport- és páros munkát, és kiaknázza az egymás munkájának elemző értékelési lehetőségét, valamint 

a különböző képességű tanulók együtt munkálkodásának előnyeit (a kevésbé tehetséges/motivált 

tanulóknak lehetőségük van együtt dolgozni tehetséges/motivált társaikkal). Óráin lehetőséget teremt 

tanítványai számára az együtténeklésre, ill. -zenélésre.

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét.

A portfólió valamennyi dokumentuma tükrözi, hogy nem sztereotipizál, tanítványait negatívan nem 

címkézi, valamennyiüket autonóm egyéniségként kezeli. A mindenki számára optimális kihívást 

jelentő kreatív feladatokon kívül (pl. az előzetes tudásra épülő, apró zeneszerzési gyakorlatok) 

fontosnak tartja a tanulók képességeihez igazított feladattervezést. A sikerélményt elengedhetetlen 

követelménynek tekinti, ezért a tanulócsoportok minden egyes tagjának megkeresi azokat a 

tulajdonságait, képességeit, amelyben jó, ill.  kiemelkedő a zene értelmezése terén, valamint a zenélés 

során. Tervezeteiben megjeleníti a sikerélményhez vezető egyéni fejlesztési célokat. Például 

lehetőséget ad az óra keretében a tehetséges, ill. sajátos képességű  tanulók érdeklődésének 

fenntartására, differenciált fejlesztésükre a feladatok több eltérő nehézségű beállításával (A és B 

feladatok tervezésével), valamint egyéni fejlesztési programot készít számukra: szakköri munkát 

kezdeményez, egyéni házi feladatokat ad stb.

Kerüli tanulóinak nyílt összehasonlítását. A sikerélményt elengedhetetlen követelménynek tekinti, 

ezért a tanulócsoportok minden egyes tagjának megkeresi és értékeli azokat a tulajdonságait, 

képességeit, amelyben jó, ill. kiemelkedő a zene értelmezése terén, valamint a zenélés során. A 

mindenki számára optimális kihívást jelentő kreatív feladatokon kívül (pl. az előzetes tudásra épülő, 

apró zeneszerzési gyakorlatok) a tanulók képességeihez igazított feladatokat is tervez (pl. lehetőséget 

ad az óra keretében a tehetséges, ill. sajátos képességű  tanulók érdeklődésének fenntartására, 

differenciált fejlesztésükre a feladatok több eltérő nehézségű beállításával – A és B feladatok révén –, 

egyéni házi feladatokat ad, valamint személyre szabott korrektúrát). 

2.9.  Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.

Kiváncsi tanulóinak improvizatív és zeneszerzői próbálkozásaira, és tervzeteiben bemutatja a már 

megszerzett zenei tudásra épülő rögtönzés jelentőségét a szolfézs és a zeneelmélet oktatásában. 

Tervezeteiben, reflexióiban jellemzi a zeneművel mint alapanyaggal való játék lehetőségeit a szolfézs 

és a zeneelmélet tanulása során. Reflexióiban, esettanulmányaiban és tervezeteiben leírja, hogy 

tanítványait milyen módszerekkel és pedagógiai fogásokkal ösztönzi arra, hogy kibontakoztathassák 

kreativitásukat: a zenei anyaggal örömmel játsszanak, és azt a zenei szerkesztés (a dallami-tematikus, 

a harmóniai és a formai szerkezet, a gesztusok, a karakterek, a narratív és a drámai szerkezet) 

módosításaival variálják, valamint érezzék át és lehetőleg tudatosan is tudják, hogy a zenei szerkesztés 

elemeit hogyan jeleníthetik meg az előadói eszközökkel (az agogika, a tempó, a hangszín, a dinamika, 

az artikuláció stb. módosításaival). 

Tanítványai motiváltak, elkötelezettek. Az óra aktív részesévé teszi őket feladatai révén, valamint 

azzal, hogy az óra légköre a zenei folyamatokban való teljes figyelemmel történő aktív részvételre 

serkenti őket. Megoldások helyett eszközöket ad a kezükbe, ezért instrukciók helyett inkább érzékeltet 

és a tanulók számára érthető, befogadható módon kérdez, és kérdései őszinte érdeklődésből fakadnak. 

Meggyőződik arról, hogy a tanuló valóban érti, hogy a tanultakat hogyan tudja alkalmazni a zene 

befogadása során, valamint a hangszerjáték és az éneklés folyamatában. Lelkesedését, személyes 

pédaadását a pedagógiai fogások gazdag eszköztára egészíti ki az órai gyakorlatban (pl. kreatív 

metaforák, hasonlatok alkalmazása). Ezek célja nem csupán tanítványainak motiválása, hanem zenei 

kreativitásuk kibontakoztatása is.

2.10.   

      

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, 

módszereket, taneszközöket.

Tisztában van azzal, hogy a zenei, ill. zeneelméleti fogalmak és technikák elsajátítása, valamint 

összefüggések megismerése nem az elsődleges cél, hanem eszköz a zenei előadóművészi tevékenység 

lényegi céljainak eléréséhez: a zenei tartalom valós időben (a zenei előadás során mindig a 

megfelelelő pillanatban) történő átéléséhez, ill. közléséhez. A zeneművekkel való foglalkozás során 

mindig a zene tartalmi elemeinek valós időben (a zenei előadás során mindig a megfelelő pillanatban) 

történő átélésére, átérzésére való rávezetést tartja céljának. Ilyen tartalmi elemek a gesztusok, a 

karakterek, a drámai folyamatok, a történetszerűségek, a tonális tartalom, valamint az időbeli 

formaszerkezet (a metrikai szerkezet és a dallamszerkezet). 

A zeneművekkel való foglalkozás során mindig a zene tartalmi elemeinek valós időben (a zenei 

előadás során mindig a megfelelő pillanatban) történő átélésére, átérzésére való rávezetést tartja 

céljának. Ilyen tartalmi elemek a gesztusok, a karakterek, a drámai folyamatok, a történetszerűségek, a 

tonális tartalom, valamint az időbeli formaszerkezet (a metrikai szerkezet és a dallamszerkezet). 

Tisztában van azzal, hogy a  zenei, ill. zeneelméleti fogalmak és technikák elsajátítása, valamint 

összefüggések megismerése nem az elsődleges cél, hanem eszköz a zenei előadóművészi tevékenység 

lényegi céljainak eléréséhez: a zenei tartalom valós időben történő átéléséhez, közléséhez. 
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2.11.   

      
Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.

Az óraterveiben megjelenített kérdései és kreatív feladatai révén különböző zenei megoldások 

keresésére mint örömteli játékra, érzékeny és figyelmes kutatásra  sarkallja tanulóit mind a zeneművek 

megismerése, interpretációja, mind pedig elemzésük során. Személyre szabható, előzetes zenei 

tudással megalapozott kreatív és változatos házi feladatokat tervez. A szolfézs-, ill. zeneelmélet-órán 

zeneileg káros sémáktól (pl. sokszori mechanikus ismétlés, mechanikus és reflektálatlan 

metronómhasználat, az „egyenletes” játék megkövetelése) mentes gyakorlási útmutatással segíti a 

tanulókat, valamint példákon bemutatja a zenei elemek helyes és helytelen használatát, ill. gyakorlását 

egyaránt. A fejleszteni kívánt érzékenységet tartja szem előtt (a tervezett módszer helyett), ezért 

többféle módszertani megoldásban gondolkodik és a pedagógiai fogások gazdag tárát aknázza ki. 

Például kreatív metaforákat, hasonlatokat alkalmaz a ritmus- és lüktetésérzék hatékony segítése 

érdekében (a ritmusképletek átérzésének, valamint a zenei forma tételszintű és rész-időtávlatokban 

való egyszerre átlátásának segítése érdekében), vagy a formatan, az összhangzattan, az ellenpont 

jelenségei terén. A zeneelméleti, ill. zenetörténeti elemzések során egy-egy zenemű kapcsán többféle 

értelmezési lehetőségre is sarkallja a tanulókat. 

Különböző zenei megoldások keresésére mint örömteli játékra, érzékeny és figyelmes kutatásra 

sarkallja diákjait mind a zeneművek megismerése, interpretációja, mind pedig elemzésük során. 

Személyre szabható, előzetes zenei tudással megalapozott kreatív és változatos házi feladatokat ad. A 

szolfézs-, ill. zeneelmélet-órán zeneileg káros sémáktól (pl. sokszori mechanikus ismétlés, 

mechanikus és reflektálatlan metronómhasználat, az „egyenletes” játék megkövetelése) mentes 

gyakorlási útmutatással segíti a tanulót, valamint példákon bemutatja a zenei elemek helyes és 

helytelen használatát, ill. gyakorlását egyaránt.  fejleszteni kívánt érzékenységet tartja szem előtt (a 

tervezett módszer helyett), ezért többféle módszertani megoldásban gondolkodik és a pedagógiai 

fogások gazdag tárát aknázza ki. Például kreatív metaforákat, hasonlatokat alkalmaz a ritmus- és 

lüktetésérzék hatékony segítése érdekében (a ritmusképletek átérzésének, valamint a zenei forma 

tételszintű és rész-időtávlatokban való egyszerre átlátásának segítése érdekében), vagy a formatan, az 

összhangzattan, az ellenpont jelenségei terén. A zeneelméleti, ill. zenetörténeti elemzések során egy-

egy zenemű kapcsán többféle értelmezési lehetőségre is sarkallja a tanulókat. 

2.12.   

      
Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja.

Terveit az órák eredményességének függvényében folyamatosan felülvizsgálja. Óratervei 

rugalmasságot mutatnak: tartalmazzák az előre látható nehézségeket, és a megoldásukra kidolgozott 

lehetséges válaszokat. Attól függően, hogy a tanulók milyen szellemi és lelki diszpozícióval érkeznek 

az órára, milyen módon reagálnak, a tervezettől eltérő módokat választ arra, hogy üzenete eljusson 

hozzájuk. A pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve 

önkorrekcióra képes. Óratervei rugalmasságot mutatnak: tartalmazzák az előre látható nehézségeket, 

és a megoldásukra kidolgozott lehetséges válaszokat. Az óra, ill. tematikus terv saját maga által 

történő értékelésében rámutat a tervezet erősségeire és esetleges problémáira, hiányosságaira, amelyek 

a tanítás, ill. tanulás folyamatában kerültek napvilágra.

Terveit az óra eredményességének függvényében folyamatosan felülvizsgálja. Attól függően, hogy a 

tanulók milyen szellemi és lelki diszpozícióval érkeznek az órára, milyen módon reagálnak, a 

tervezettől eltérő módokat választ arra, hogy üzenete eljusson hozzájuk. Az órai munka során teret ad 

a pedagógiai ihletnek. Képes a tanóra eredményességének vizsgálatára és tapasztalatainak 

továbbgondolására.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Szaktárgyi KKK-k:

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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3.1. 
Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és 

fenntartani érdeklődésüket.

Olyan feladatokat, gyakorlatokat tervez, amelyek révén tanítványai számára a zenével találkozás 

pozitív élménye kerül a szolfézs- és a zeneelmélet-, valamint a zenetörténet-órák középpontjába. A 

lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet ad, ezért teljes mértékben 

mellőzi az öncélú adatközlést és a nagy mennyiségű memorizáltatást. Egy szerzői életrajz 

ismertetésében például óratervét nem a dátumok és a tartózkodási helyek felsorolására és 

visszakérdezésére építi fel, hanem a szerző személyiségének bemutatására, művészi és emberi 

élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak 

átéreztetésére, és mindennek művészetére gyakorolt hatására. Ezt támogathatják meg helyenként a jól 

megválasztott tényadatok – mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes a 

zeneelméleti ismeretekre: a szolfézs, a formatan, az összhangzattan alap-információi csak akkor 

válnak hasznossá, ha azokat a tanulóban kialakult zenei érzetekhez kapcsolja a pedagógus, ezzel 

segítve a fiatalnak átérezni azokat a zenei jelenségeket, amelyekről szólnak. 

Pedagógiájának alapeleme az empátia: megpróbálja megérezni, mit érez egy-egy tanuló a tananyagban 

szereplő zenei elemmel, művészeti alkotással, valamint az azzal való feladattal kapcsolatban, és 

megkísérli megérteni az érzései mögött ható okokat. Erre alapozva építi fel az óra tevékenységeit.

3.2. 
Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és 

szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.

Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát és szükség esetén igyekszik változtatni 

előzetes tanítási tervein abból a célból, hogy a tanuló zenei befogadókészsége zavaró tényezőktől 

mentesen fejlődjék az együttes munka eredményeképpen és az órákat az aktív kívülre figyelés (a más 

dologra való figyelés), a zenei folyamatokba való belemerülés légköre hassa át. Képes az 

ismeretanyagot illusztráló, ill. készséggyakorlást megalapozó zenei alkotások és a feladatok 

kiválasztásánál a tanulók aktuális érzelmeihez és érdeklődéséhez alkalmazkodni. Reflexióiban rögzíti 

ennek példáit.

Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát és szükség esetén igyekszik változtatni 

előzetes tanítási tervein abból a célból, hogy a tanuló zenei befogadókészsége zavaró tényezőktől 

mentesen fejlődjék az együttes munka eredményeképpen és az órákat az aktív kívülre figyelés (a más 

dologra való figyelés), a zenei folyamatokba való belemerülés légköre hassa át. Képes az 

ismeretanyagot illusztráló, ill. készséggyakorlást megalapozó zenei alkotások és a feladatok 

kiválasztásánál a tanulók aktuális érzelmeihez és érdeklődéséhez alkalmazkodni.

3.3. 
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol 

minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra.

Tanulóit partnernek tekinti a nevelés folyamatában – érzéseiket és véleményüket fontosnak tartja, 

meghallgatja –, s ennek révén nyitja meg személyiségüket a zenei értékek számára és formálja zenei 

ízlésüket. A zenetörténet-órán egy-egy művel kapcsolatban kíváncsi tanítványainak egyedi érzéseire, 

meglátásaira, interpretációira. A szolfézs és a zeneelmélet tanítása során egy-egy zenei megoldás 

vizsgálata, ill. gyakorlása során kipróbáltat, megkerestet a tanulókkal „jó” és „rossz”, hiteles és 

kevésbé hitelesnek tekinthető lehetőségeket egyaránt, hogy  megérezzék különbségeiket és hatásukat. 

Az ezzel kapcsolatos gyakorlatokat rögzíti óraterveiben. Reflexióiból kiderül: a hibákat 

lehetőségekként értelmezi, melyek a rövid, ill. hosszú távú megoldáshoz vezető út útjelzőiként 

szolgálnak mind önmaga, mind pedig a tanuló számára. 

Tanulóit partnernek tekinti a nevelés folyamatában – érzéseiket és véleményüket fontosnak tartja, 

meghallgatja –, s ennek révén nyitja meg személyiségüket a zenei értékek számára és formálja zenei 

ízlésüket. A zenetörténet-órán egy-egy művel kapcsolatban kíváncsi tanítványainak egyedi érzéseire, 

meglátásaira, interpretációira. A szolfézs- és zeneelmélet-órán egy-egy zenei megoldás vizsgálata, ill. 

gyakorlása során kipróbáltat, megkerestet a tanulókkal „jó” és „rossz”, hiteles és kevésbé hitelesnek 

tekinthető lehetőségeket egyaránt, hogy megérezzék különbségeiket és hatásukat. A hibákat 

lehetőségekként értelmezi, melyek a rövid, ill. hosszú távú megoldáshoz vezető út útjelzőiként 

szolgálnak mind önmaga, mind pedig a tanuló számára. 

3.4. 

A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem 

elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok 

döntéshozatalba való bevonásával. 

A portfólió dokumentumaiban (például az óratervben, ill. projektterv, programleírás részeként) rögzíti, 

hogy miként alakítja ki a teljes figyelemmel való összpontosítást, valamint egészség- és 

környezettudatosságot elősegítő tanulási környezetet. Amennyiben lehetősége rá (például saját 

tanteremben tanít), ügyel arra, hogy olyan oktatási környezetet alakítson ki, amely a feladatra való 

hatékony összpontosítást segíti. Ennek érdekében termét legfeljebb egyszerű, a tanulók figyelmét a 

zenei tevékenységről nem elvonó dekorációval díszíti (a falon a figyelmet elvonó személyes fotók 

helyett pl. zeneszerzők vagy előadók jó minőségű, esztétikusan kiállított fotóival, a barokk díszítések 

vagy más hasznos, gyakran alkalmazott vagy zenetörténeti értékkel bíró ismeretanyag összefoglaló-

szemléltető táblázatával), megfelelő felszerelést biztosít (nyomtatott és hangzó zenei anyag, pianínó 

vagy zongora, kottatartók), és szellőzteti termét. Tematikus terveiben a tanítási környezet leírása során 

figyelembe veszi ezeket a szempontokat. Előnyben részesül az értékelés során az a zenetanár, aki 

csoportos óráin is rendszeresen alkalmazza a zenei munkaképesség-gondozás módszereit, legalább 30 

órás alapképzés birtokában, és ezt óraterveiben rögzíti. 

Óráin teljes figyelemmel való összpontosítást, egészség- és környezettudatosságot elősegítő tanulási 

környezetet teremt a rendelkezésre álló lehetőségek maximális kihasználásával. Ehhez, valamint a 

tanulók számára megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe veszi igényeiket, ötleteiket, 

kezdeményezéseiket. Amennyiben lehetősége rá (például saját tanteremben tanít), ügyel arra, hogy 

olyan oktatási környezetet alakítson ki, amely a feladatra való hatékony összpontosítást segíti. Ennek 

érdekében termét legfeljebb egyszerű, a tanulók figyelmét a zenei tevékenységről nem elvonó 

dekorációval díszíti (a falon a figyelmet elvonó személyes fotók helyett pl. zeneszerzők vagy előadók 

jó minőségű, esztétikusan kiállított fotóival, a barokk díszítések vagy más hasznos, gyakran 

alkalmazott vagy zenetörténeti értékkel bíró ismeretanyag összefoglaló-szemléltető táblázatával), 

megfelelő felszerelést biztosít (nyomtatott és hangzó zenei anyag, pianínó vagy zongora, kottatartók), 

és szellőzteti termét. Tematikus terveiben a tanítási környezet leírása során figyelembe veszi ezeket a 

szempontokat. Előnyben részesül az értékelés során az a zenetanár, aki a csoportos órákon is 

rendszeresen alkalmazza a zenei munkaképesség-gondozás módszereit a megfelelő, legalább 30 órás 

alapképzés birtokában. 
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3.5. 

Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási 

eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket 

működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó 

útmutatók és a letölthető anyagok.

Tanítványait önálló gondolkodásra, keresésre, a tanultaknak a főtárgyban (a hangszerjátékban, ill. az 

éneklés során) való alkalmazására neveli. Ennek megfelelően az óratervek középpontjában a 

zeneművek, ill. kompozíciós megoldások alkotó-kutató értelmezése, elemzése áll a tanulók 

életkorához, befogadói szintjéhez mérten. Előnyt jelent az értékelésben, ha online is vonzó formában 

elérhetővé teszi összefoglalóit, tananyagait, amennyiben ezzel valóban hatékonyan serkenti a diákokat 

arra, hogy elmélyüljenek a tantárgy anyagában. 

Tanítványait önálló gondolkodásra, keresésre, a tanultaknak a főtárgyban (a hangszerjátékban, ill. az 

éneklés során) való alkalmazására neveli. Ennek megfelelően az órák középpontjában a zeneművek, 

ill. kompozíciós megoldások alkotó-kutató értelmezése, elemzése áll a tanulók életkorához, befogadói 

szintjéhez mérten. A tanórán elsajátítottakat világosan összefoglalja, ezzel is segítve az útmutatást. 

3.6. 
Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására.

Módszertanával, tervezett feladataival a zeneművekben való érzékeny, biztonságos, otthonos és 

tudatos tájékozódás képességét fejleszti. A zeneművek elemzési lehetőségeit mintaszerűen mutatja be 

tanítványai számára, hogy az alkalmazott elemző módszereket saját maguk is könnyen alkalmazhassák 

más műveken. Emellett megtanítja, hogy a (pl. főtárgyi) zeneművek megismerésének és gyakorlásának 

minden pillanatában miként használhatja fel a tanuló a szolfézs- és zeneelméleti, ill. zenetörténeti 

tudást. Tervezeteiben rögzíti ennek módját. Portfóliójába feltöltheti továbbá tanítványainak 

visszajelzését azzal kapcsolatban, hogy az elméleti órák fejlesztő hatására miként váltak motiváltabbá 

a művek megismerésére, ill. az elsajátított elemző módszerek hatására hatékonyabban gyakorolnak, 

memorizálnak stb. 

Módszertanával, feladataival a zeneművekben való érzékeny, biztonságos, otthonos és tudatos 

tájékozódás képességét fejleszti. A zeneművek elemzési lehetőségeit mintaszerűen mutatja be 

tanítványai számára, hogy az alkalmazott elemző módszereket saját maguk is könnyen alkalmazhassák 

más műveken. Emellett megtanítja, hogy a zeneművek megismerésének és gyakorlásának minden 

pillanatában miként használhatja fel a tanuló a szolfézs- és zeneelméleti, ill. zenetörténeti tudást. 

3.7. 
Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő 

szakmai segítséget kínál számukra.

Érdeklődik a tanulók főtárgybeli tanulási problémái iránt, és módszertanával, feladataival hatékonyan 

segíti e problémák megoldását. Reflexióiban jellemzi ennek sikeres példáit. Ezzel párhuzamosan a 

saját tantárgyával kapcsolatos tanulási problémák iránt is őszintén érdeklődik, és módszertanába, ill. 

tervezeteibe belefoglalja ezek megoldását. A szolfézs- és zeneelmélet-órákon rendszeres segítséget 

nyújt tanítványainak abban, hogy rámutasson a hangszeres, ill. énekes gyakorlás során a széles körben 

elterjedt, ám zeneileg kártékony gyakorlási módoknak hatékonyabb, a zenei tartalomból kiinduló 

alternatíváira. Megtanítja például azokat a jó gyakorlási módokat, amelyek helyettesíthetik az 

értelmetlen és káros sokszori mechanikus ismétlést, a mechanikus és reflektálatlan 

metronómhasználatot, az „egyenletes” játék rendszerint ütésszinten megkövetelt – helytelen – 

gyakorlását. A tanulási problémák megelőzése érdekében személyre szabott, előzetes zenei tudással 

megalapozott kreatív-játékos és változatos házi feladatokat ad. 

Érdeklődik a tanulók főtárgybeli tanulási problémái iránt, és módszertanával, feladataival hatékonyan 

segíti e problémák megoldását. Ezzel párhuzamosan a saját tantárgyával kapcsolatos tanulási 

problémák iránt is őszintén érdeklődik. A szolfézs- és zeneelmélet-órákon rendszeres segítséget nyújt 

tanítványainak abban, hogy rámutasson a hangszeres, ill. énekes gyakorlás során a széles körben 

elterjedt, ám zeneileg kártékony gyakorlási módoknak hatékonyabb, a zenei tartalomból kiinduló 

alternatíváira. Megtanítja például azokat a jó gyakorlási módokat, amelyek helyettesíthetik az 

értelmetlen és káros sokszori mechanikus ismétlést, a mechanikus és reflektálatlan 

metronómhasználatot, az „egyenletes” játék rendszerint ütésszinten megkövetelt – helytelen – 

gyakorlását. A tanulási problémák megelőzése érdekében személyre szabott, előzetes zenei tudással 

megalapozott kreatív-játékos és változatos házi feladatokat ad. 
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3.8. 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, 

kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony 

használatára a tanulás folyamatában.

Az IKT-eszközök tudatos, reflektált, kontrollált használatára tanítja tanítványait. Tudatosítja bennük, 

hogy veszélyt hordoznak, amennyiben addiktívvá és mélységében feldolgozhatatanul sok, ill. sok 

szükségtelen információt rájuk erőszakoló forrássá válnak; valamint hogy elvonhatják az időt, 

figyelmet a művészeti tevékenységről és az élő és élettelen környezethez való természetes, érzékelő-

megfigyelő típusú viszonyulásról, amely a művészi alkotó tevékenység forrása. Az elmélet-tanár 

igényességre neveli tanulóit az online információforrásokkal kapcsolatban (például különösen a 

Petrucci Music Library [imslp.org] használatában). Minőségi online hangfelvétel-forrásokat ajánl 

számukra az órai anyagohz kapcsolódóan, különös tekintettel a történelmi korú – 1950 előtti – 

hangfelvételekre (a Youtube-on kívül pl. olyan népzenei adatbázisok, mint a db.zti.hu stb.). 

Színvonalas zenepedagógiai és zenei közéleti forrásokat ajánl számukra (pl. parlando.hu, 

muzsikalendarium.hu, fidelio.hu). Megismerteti őket a színvonalas koncert- és más kulturális 

programok portáljaival (pl. muzsikalendarium.hu, fidelio.hu, 7ora7.hu, port.hu stb.), előadóművészek, 

színvonalas fesztiválok, zenei és más kulturális intézmények honapjaival és Facebook-oldalaival, 

kedvezményes jegyrendelési lehetőségekkel stb. Tervezeteiben, reflexióiban, ill. a portfólió szabadon 

választott elemei közé feltölthető annotált linkgyűjteményben megjeleníti a tanulók számára ajánlott 

online forrásokat. Megjegyzéseiben kitér az egyes honlapok szakmai értékére. Lehetőség szerint segíti 

tanítványait a kottaíró programok használatának elsajátításában (a portfólió értékelésében előnyt jelent 

például, ha a házi feladatok egy részét kottaíró programmal íratja meg).

Az IKT-eszközök tudatos, reflektált használatára tanítja tanítványait. Tudatosítja bennük, hogy 

veszélyt hordoznak, amennyiben addiktívvá és mélységében feldolgozhatatanul sok, ill. sok 

szükségtelen információt rájuk erőszakoló forrássá válnak; valamint hogy elvonhatják az időt, 

figyelmet a művészeti tevékenységről és az élő és élettelen környezethez való természetes, érzékelő-

megfigyelő típusú viszonyulásról, amely a művészi alkotó tevékenység forrása. Igényességre neveli 

tanulóit az online információforrásokkal kapcsolatban (például különösen a Petrucci Music Library 

[imslp.org] használatában). Az adott órai anyaghoz kapcsolódóan minőségi online hangfelvétel-

forrásokat ajánl a tanulók számára, különös tekintettel a történelmi korú – 1950 előtti – 

hangfelvételekre (a Youtube-on kívül pl. olyan népzenei adatbázisok, mint a db.zti.hu stb.). Előnyt 

jelent, ha az óra keretében röviden megbeszéli a tanulókkal a színvonalas online zenepedagógiai és 

zenei közéleti forrásokból (pl. parlando.hu, muzsikalendarium.hu, fidelio.hu), előadóművészek, 

színvonalas fesztiválok, zenei és más kulturális intézmények honapjain és Facebook-oldalain otthon 

olvasott anyagokat. Előnyt jelent továbbá, ha felhívja figyelmüket a színvonalas koncert- és más 

kulturális programok portáljain közölt programokra (pl. muzsikalendarium.hu, fidelio.hu, 7ora7.hu, 

port.hu stb.), kedvezményes jegyrendelési lehetőségekre stb. Lehetőség szerint segíti tanítványait a 

kottaíró programok használatának elsajátításában (előnyt jelent például, ha a házi feladatok egy részét 

kottaíró programmal íratja meg).

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

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

Szaktárgyi KKK-k:

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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4.1.  Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli.

Hatékonyan fejleszti a tanulók esztétikai ítélőképességét és érzelmi intelligenciájuk fejlesztését. 

Tudatosan és egzisztenciálisan (elméjével, akaratával, ízlésével, érzelmeivel) elkötelezett a 

magaskultúra értékei, s különösen a nemes zene és az igényes előadóművészet iránt. A zenére a lélek 

formálásának eszközeként tekint. Segíti, hogy tanítványai az órái révén ne csak szakmai, hanem 

emberi, erkölcsi tekintetben is gazdagodjanak. Ennek érdekében céltudatos értékteremtő munkája a 

tanulók kifinomult ízlésének kialakítására irányul: pedagógiai tevékenységének minden mozzanatában 

az értékes műalkotások befogadására nevel, és olyan érzelmi kapcsolatot teremt tanítványaiban az 

értékközpontú, igényes aktív zenélés iránt, hogy az számára örömforrássá, mindennapos szükségletté 

váljék. A művészi alkotásokkal való találkozás és újra átélésük mind a pedagógus, mind pedig a tanuló 

részéről saját személyisége vállalását, elfogadását segíti. 

Pedagógiai tevékenységének minden mozzanatában az értékes műalkotások befogadására nevel, és 

olyan érzelmi kapcsolatot teremt tanítványaiban az értékközpontú, igényes aktív zenélés iránt, hogy az 

számára örömforrássá, mindennapos szükségletté váljon. A művészi alkotásokkal való találkozás és 

újra átélésük mind a pedagógus, mind pedig a tanuló részéről saját személyisége vállalását, 

elfogadását segíti a tanóra folyamatában is. 

4.2. 
A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, 

sokoldalúan tárja fel.

A különböző adottságokkal, képességekkel és előzetes tudással rendelkező tanulócsoportok 

fejlesztésére a megfelelő – az adott csoport valamennyi tagja számára egyaránt fejlesztő hatású és a 

lehető leghatékonyabb – módszereket és pedagógiai fogásokat választja ki. A szolfézs- és a 

zeneelmélet-órákon alkalmazott módszertanának elemei abban segítik a tanulókat, hogy pontosan 

hallhassák önmaguk hangszerjátékát, ill. éneklését, valamint szabadon és kényelmesen érezhessék 

magukat a zenélés folyamatában. Esettanulmányaiban, reflexióiban jellemzi módszertanának 

sikerességét e tekintetben. A tanulók önbizalmának növelésére például olyan kreatív feladatokat 

tervez, amelyekben valamennyien sikerélményt érhetnek el. E feladatok révén jellemző módon 

engedélyt ad számukra arra, hogy kísérletezzenek a zenei anyaggal.

A különböző adottságokkal, képességekkel és előzetes tudással rendelkező tanulócsoportok 

fejlesztésére a megfelelő – az adott csoport valamennyi tagja számára egyaránt fejlesztő hatású és a 

lehető leghatékonyabb – módszereket és pedagógiai fogásokat választja ki. A szolfézs- és a 

zeneelmélet-órákon arra törekszik, hogy a tanulók a személyiségükben rejlő valamennyi olyan gátló 

mozzanatot képesek legyenek ellenőrzésük alá vonni, amelyek akadályozzák őket abban, hogy 

pontosan hallhassák önmaguk játékát, valamint szabadon és kényelmesen érezhessék magukat a 

zenélés folyamatában. A tanulók önbizalmának növelésére például olyan kreatív feladatokat ad, 

amelyekben valamennyien sikerélményt érhetnek el. E feladatok révén jellemző módon engedélyt ad 

számukra arra, hogy kísérletezzenek a zenei anyaggal.

4.3. 
A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében 

szemléli.

A megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe veszi tanítványainak sajátos igényeit, 

ötleteit, kezdeményezéseit. Dokumentumiaban rögzíti, hogy ezekből kiindulva hogyan volt képes 

formálni ízlésüket, kibontakoztatni előadói fantáziájukat, a zenei és előadói karakterek–jellemek iránti 

érzékenységüket, a zeneművekhez való élménytelített és alkotó hozzáállásukat, kreativitásukat – s 

ezzel a zenei alkotások szerzőinek szándékait kutató és azokat megfejteni képes partnerré nevelni 

őket. 

Formálja tanítványainak ízlését, kibontakoztatja előadói fantáziájukat, a zenei és előadói 

karakterek–jellemek iránti érzékenységüket, a zeneművekhez való élménytelített és alkotó (igényesen 

kreatív) hozzáállásukat. Ezzel a zenei alkotások szerzőinek szándékait kutató és azokat megfejteni 

képes partnerekké neveli őket. 

4.4. 
A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik.

A zeneművek megismerése és értelmezése terén önállóságra és érzékenységre nevel. A zenetanulással 

fejleszthető személyiségjegyek fejlesztésére törekszik (pl. nyitottság, őszinteség, önbizalom, kitartás, 

képesség a figyelmi perspektíva rugalmas, gyors váltására). Ezek a zenetörténet-órán elsősorban a 

művek személyes (az egyes tanulók általi) értelmezésében, a szolfézs- és a zeneelmélet-órákon pedig 

a zenei elemek és összefüggések átérzésének-átélésének képességében tükröződhetnek (pl. a nyitottság 

tükröződhet egy-egy harmóniai mozzanat őszinte, mély, élményteli átélésében stb.). A tanár 

reflexióiban jellemzi azt a folyamatot, amelynek során módszerei révén közelebb hozta tanítványaihoz 

a műalkotásokat, ill. az azokban rejlő zenei összefüggéseket, és ezáltal kibontakoztatta odaadó 

figyelmüket és nyitottságukat, őszinteségüket, vagy csökkentette távolságtartásukat, önmagukba 

zárkózásukat. 

Az órai munka keretében is segít tanulói számára felismerni erősségeiket és igényeiket, és bátorítja 

őket a személyes tanulási célok megállapításában. A zenetanulással fejleszthető személyiségjegyek 

fejlesztésére törekszik (pl. nyitottság, őszinteség, önbizalom, kitartás, képesség a figyelmi perspektíva 

rugalmas, gyors váltására). Ezek a zenetörténet-órán elsősorban a művek személyes (az egyes tanulók 

általi) értelmezésében, a szolfézs- és a zeneelmélet-órákon pedig a zenei elemek és összefüggések 

átérzésének-átélésének képességében tükröződhetnek (pl. a nyitottság tükröződhet egy-egy harmóniai 

mozzanat őszinte, mély, élményteli átélésében stb.). Módszertana és pedagógiai fogásai ezt a 

feljesztési célt követik. 

4.5. 

Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, 

és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől 

segítséget kérni.

Felismeri és türelemmel, megértéssel viszonyul tanulóinak tanulási vagy személyiségfejlődési 

nehézségei iránt; jellemzéseiből kiderül, hogy a címkézés helyett az empatikus odafordulást, átérzést 

részesíti előnyben. Támogatja érzelmeik feldolgozásában a személyiség-lélektani problémákkal küzdő 

tanítványait a zenei nevelés eszközeivel. Reflexióiban részletesen dokumentálja ezeket az eseteket. A 

speciális nevelési igényű, a hátrányos családi, szociális környezetből érkező, a figyelemzavarral küzdő 

tanulókra külön figyelemmel ügyel a tanulócsoportban, és szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget is felkutat számukra. Ilyen esetekben különösen indokolt munkaképesség-gondozó 

szaktanár segítségének igénybevétele. Olyan tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségek esetén, 

amelyeket diagnosztizálni teljes biztonsággal nem képes, a főtárgytanárral együtt kutat föl és ajánl 

szakmai segítséget. 

Az órai munka során felismeri és türelemmel, megértéssel viszonyul tanítványainak tanulási vagy 

személyiségfejlődési nehézségei iránt. Ezekben az esetekben is a megfelelő tempóban előrehaladó, 

maradandó eredményeket jósló, minőségi munkát részesíti előnyben a tanterv mennyiségi előírásaival 

szemben. A címkézés helyett az empatikus odafordulást, átérzést részesíti előnyben.
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4.6. 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára 

hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan 

meg is valósítja.

Az egyéni különbségek iránti tolerancia és empatikus megértés jellemzi. Érzékeny a hátrányos, ill. a 

számára megszokottól eltérő szociokulturális helyzetből fakadó nehézségekre és külön figyelemmel – 

adott esetben többlet időráfordítással – fordul az érintett tanulóihoz. Ezekben a – portfólióban 

dokumentált – esetekben is a megfelelő tempóban előrehaladó, maradandó eredményeket hozó, 

minőségi munkát részesíti előnyben a tanterv mennyiségi előírásaival szemben. A speciális helyzetű 

gyerekek komplex személyiségfejlesztésére felkutatja és javasolja a Kokas-pedagógia számukra 

elérhető lehetőségeit. 

Az egyéni különbségek iránti tolerancia és empatikus megértés jellemzi. Érzékeny a speciális nevelési 

igényű, a figyelemzavarral küzdő, a hátrányos, ill. a számára megszokottól eltérő szociokulturális 

helyzetből fakadó nehézségekre és külön figyelemmel – adott esetben többlet időráfordítással – fordul 

az érintett tanulóihoz. Ezekben az esetekben is a megfelelő tempóban előrehaladó, maradandó 

eredményeket jósló, minőségi munkát részesíti előnyben a tanterv mennyiségi előírásaival szemben.  

4.7. 
Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.

Felismeri és megbecsüli minden egyes tanuló sajátos tehetségét, és eltökélt a fejlesztésük iránt. 

Előzetes zenei tudással megalapozott kreatív, nyitott feladatai révén megszilárdítja valamennyiük 

zenei erősségeit, egyéni arculatát és utat mutat gyengeségeik leküzdéséhez a befogadói képességek 

terén. E feladatok jellemzésén kívül tervezeteiben megjelennek a tanulói csoportok különleges 

bánásmódot igénylő tagjai számára készült speciális feladatok is (pl. projektfeladatok, tanórán kívüli 

feladatok).

Felismeri és megbecsüli minden egyes tanuló sajátos tehetségét, és eltökélt a fejlesztésük iránt. 

Előzetes zenei tudással megalapozott kreatív, nyitott feladatai révén megszilárdítja valamennyiük 

zenei erősségeit, egyéni arculatát és utat mutat gyengeségeik leküzdéséhez a befogadói képességek 

terén. A választás lehetőségeit magukban hordozó projektfeladatok alkalmazásával  segítséget ad 

önállóságuk, felelősségvállalásuk kibontakoztatásában. Az óra minden pillanatában engedi, hogy a 

tanulók részéről a zene tartalomközpontú, bensőséges, saját fantáziájukból kiinduló megközelítése ne 

csupán a teljes műalkotások (zenetörténet-óra) értelmezését hassa át, hanem a legkisebb elemek, 

részmozzanatok gyakorlását is (szolfézs- és zeneelmélet-óra). 

4.8. 
A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, 

az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk.

A tanulókkal nem pusztán közli a hiba tényét – ezáltal nem saját személyiségét és látásmódját 

erőszakolja rá –, hanem elsősorban rávezeti őket arra a gondolkodásmódra, amelyben a hiba 

megoldása egy fejlődési folyamat részeként nyer értelmet. Például nem pusztán rámutat arra, hogy a 

tanuló egy szolfézs–zeneelméleti –  pl. komponálási –  feladatban ügyetlen vagy rossz megoldást 

alkalmazott, és kijavítja azt, hanem rávezeti őt arra az alkotói gondolkodásmódra, amelynek nyomán 

biztonságosan megtalálja az illő, ötletes megoldásokat. Ezen esetek dokumentálása a portfólióban 

külön hangsúlyt kap. Képes továbbá a gyakran előforduló tanulói tévesztések, hibák ismeretében 

alternatív megközelítések tervezésére. 

A tanulókkal nem pusztán közli a hiba tényét – ezáltal nem saját személyiségét és látásmódját 

erőszakolja rá –, hanem elsősorban rávezeti őket arra a gondolkodásmódra, amelyben a hiba 

megoldása egy fejlődési folyamat részeként nyer értelmet. Például nem pusztán rámutat arra, hogy a 

tanuló egy szolfézs–zeneelméleti –  pl. komponálási –  feladatban ügyetlen vagy rossz megoldást 

alkalmazott, és kijavítja azt, hanem rávezeti őt arra az alkotói gondolkodásmódra, amelynek nyomán 

biztonságosan megtalálja az illő, ötletes megoldásokat. 

4.9. 
Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez 

igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli.

A saját tanításában sikeresen alkalmazott feladatokból, gyakorlatokból további egyedi fejlesztési 

célokat is kiszolgálni képes variációkat készít. Törekszik módszertani kultúráját saját 

gyakorlatgyűjteménnyel (ill. pedagógiaifogás-tárral) gazdagítani e célból.

Az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat tekinti irányadónak, ennek eredményeként a 

tanulók figyelmét képes fenntartani az óráin, örömmel és motiváltan készülnek otthon az órákra, és 

ritkán hiányoznak.

4.10.   

      

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az 

egyéni bánásmód megvalósítását.

Csoportprofiljaiban, ill. reflexióiban kifejti, hogyan fejlődtek tanítványai az elmúlt fél, ill. egy évben. 

Dokumentálni tudja, hogy tanítványai motiváltak arra, hogy folytassák zenei tanulmányaikat, valamint 

a befogadói zenét értékelő és használó, értékorientált fiatalokká válnak. Előnyt jelent, ha követi 

tehetséges tanítványainak pálya-irányultságát, és portfóliójának dokumentumaival alátámasztja, hogy 

milyen szerepe volt tanítványai sikerében. 

Az egyéni bánásmód érdekében könnyíti vagy nehezíti feladatait. Képes továbbá a gyakran előforduló 

tanulói tévesztések, hibák ismeretében alternatív megközelítések alkalmazására. 

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

Szaktárgyi KKK-k:

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 14



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás (csoportos zenei képzés)

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

5.1.  Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.

Óráin inspiratív-kreatív légkört teremt, melyben valamennyi tanuló a képességeinek legjavát tudja 

aktivizálni. Ennek érdekében olyan feladatokat, gyakorlatokat tervez, amelyekben a tanulók képesek 

kibontakoztatni kreativitásukat és saját maguk alakíthatnak ki személyes viszonyulást a 

zeneművekhez. 

Óráin valamennyi tanuló a képességeinek legjavát tudja aktivizálni. Érezhető, hogy szereti a 

növendékeit (figyel rájuk). A tanulók jólétének minden aspektusával (érzelmi-lelki, értelmi, szociális) 

törődik, és kész a nehézségek jelzésére is. Ügyel arra, hogy az órai munka során az örömteliséget, az 

oldottságot és a figyelmi összpontosítást egyszerre segítse kommunikációjával. Soha nem kelt 

diákjaiban szorongást vagy szégyenérzetet. A tanulók önbizalmát a képességeiket maximálisan 

kihasználó, egyben sikerélményt nyújtani képes feladatokkal fejleszti. 

5.2.  Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.

A portfólió megfogalmazásai arról tanúskodnak, hogy a lehetőségeket látja mindegyik tanítványában, 

ill. tanulócsoportjában, és keresi azokat a szakmai vagy személyiségbeli erősségeket, amelyekre 

építhet a tanítás–tanulás folyamatában. Dokumentálja (pl. esettanulmányokban, a reflexiók során), 

hogy művészetpedagógiai munkájának hatására tanítványai őszintén elfogadóbbak, megértőbbek lettek 

az általuk képviseltektől eltérő értékek, vélemények, interpretációk iránt – akár egyetlen óra 

folyamatában is. Ennek érdekében időt szakíthatnak arra egy-egy órán – vagy otthoni feladatként 

szerepel –, hogy eltérő interpretációkat hallgassanak meg és elemezzenek a tanult művekből nem a 

puszta értékelés céljával, hanem az előadói hozzáállás, ill. választások megfejtésének empatikus 

szándékával. Esettanulmányban arról is beszámolhat, hogy olyan tanulócsoportban, amelynek tagjai 

eltérő társadalmi, ill. kulturális környezetből érkeztek, az együttes szakmai munka nyomán kölcsönös 

tisztelet, elfogadás és megértés alakult ki egymás iránt. 

Az órai munka során pozitívan nyilatkozik az egyes tanulók képességeiről és a fejlesztendő 

képességek mellett a lehetőségeket is látja mindegyikükben. Művészetpedagógiai munkájának hatására 

tanítványai őszintén elfogadóbbak, megértőbbek az általuk képviseltektől eltérő értékek, vélemények, 

interpretációk iránt. Ezt például elérheti úgy, hogy időt szakítanak arra az órán, hogy eltérő 

interpretációkat hallgassanak meg és elemezzenek egy-egy műből nem a puszta értékelés céljával, 

hanem az előadói hozzáállás, ill. választások megfejtésének empatikus szándékával; vagy az otthon 

meghallgatott interpretációkat vitatják meg.

5.3. 
Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek 

eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.

Értékeli és elismeri a tanulók személyes tapasztalatainak és szociokulturális hátterének fontosságát. 

Óraterveiben, esettanulmányaiban dokumentálja, hogy ha célszerűnek látja, tapintattal képes e háttérre 

építve közel hozni tanítványaihoz a műalkotásokat, valamint a zenei jelenségeket, összefüggéseket. Az 

óra megtervezésénél arra összpontosít, hogy olyan kreatív, a meglévő zenei tudást kihasználó alkotó 

feladatokat tervezzen, amelyekben valamennyi tanulót sikerélményhez juttathatja. Reflexióiban 

korrekt módon – az esetleges kudarcokra is kitérve – jellemzi e feladatok fejlesztő hatását. 

Értékeli és elismeri a tanulók hangszerválasztásának, személyes tapasztalatainak és szociokulturális 

hátterének fontosságát. Érdeklődik e háttér iránt, és ha célszerűnek látja, tapintattal képes arra építve 

közel hozni tanítványaihoz a műalkotásokat. Valamennyi tanulót sikerélményhez juttatja az óra 

keretein belül.

5.4. 

Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind 

a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek 

során.

Kihasználja és tervezeteiben dokumentálja a páros és a projektmunka lehetőségeit mind a szaktárgyi 

oktatás, mind pedig az általa szervezett szabadidős tevékenységek során (közreműködhet például 

olyan koncertek, ünnepi zenés eseményeket életre hívásában, amelyek megszervezése során a 

gyerekek saját ötleteiket is megvalósíthatják együttesen, együtt tudnak működni a háttérmunkában és 

az esemény sikere az együttműködés mértékén múlik). 

Kihasználja a páros és a projektmunka lehetőségeit. 

5.5. 

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, 

például megbeszélések szervezésével, közös szabályok 

megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel.

Reflexióiban jellemzi, hogy a remekművek (ill. az elemzés során teljes értékű építőelemeik) 

empatikus, tartalmakat átérző befogadásán keresztül miként alakít ki olyan osztálytermi atmoszférát, 

amelyben a nyílt konfliktus helyét az érzékeny, egymás álláspontjainak és érzéseinek megértését és 

átérzését magukban foglaló beszélgetések és motivált viták váltják fel.

Pedagógiája – módszertana, feladatai – a másikra való aktív figyelés (a kívülre figyelés, a más dologra 

való figyelés) készségét és az empatikus megértést, s ezáltal a nyitottságot, valamint a másokhoz való 

pozitív kapcsolatokat, az együttműködést segítik elő. Ennek érdekében többek között az eltérő 

művészi interpretációk átérzésére és motivációinak megértésére sarkall. A remekművek (valamint az 

elemzés során teljes értékű építőelemeik) empatikus, tartalmakat átérző befogadásán keresztül olyan 

osztálytermi atmoszférát alakít ki, amelyben a nyílt konfliktus helyét az érzékeny, egymás 

álláspontjainak és érzéseinek megértését és átérzését magukban foglaló beszélgetések és motivált viták 

váltják fel. 

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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5.6. 
A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen 

értelmezi, és hatékonyan kezeli.

Esettanulmányaiban, reflexióiban rögzítheti, hogy az erőszakmentes (együttműködő) kommunikáció 

szemléletét és módszertanát, valamint a pozitív pszichológia eszköztárát miként alkalmazta a 

konfliktusok megoldása érdekében. Például a kreatív, alkotói feladatok megoldásainak értékelésekor 

elhangzó rosszindulatú bírálatokat-megjegyzéseket rendszeresen oly módon rendezi el, hogy 

megkeresteti a negatív megjegyzést kimondó tanulóval és/vagy a többi tanulóval a kritizált megoldás 

valamennyi pozitív vonását. Helyesen felismeri továbbá, ha az elméleti órákon nem vesznek részt 

motiváltan a tanulók, és változtat eredeti tervein. Ennek nyomán képes sikerrel megtartani 

tanítványait. Az ezzel kapcsolatos statisztikáit megjelenítheti portfóliójának szabadon választható 

dokumentumai között. 

Felelősséget vállal az osztályban a megfelelő tanulási klíma kialakításáért. Az erőszakmentes 

(együttműködő) kommunikáció szemléletét és módszertanát, valamint a pozitív érzelmeket alkalmazza 

a konfliktusok megoldása érdekében. Például a kreatív, alkotói feladatok megoldásainak értékelésekor 

elhangzó rosszindulatú bírálatokat-megjegyzéseket bölcsen, a helyzet adta nevelési lehetőségek 

kiaknázásával elrendezi (pl. megkeresteti a negatív megjegyzést kimondó tanulóval és/vagy a többi 

tanulóval a kritizált megoldás valamennyi pozitív vonását). Érzékeny arra, hogy a humort – a 

konfliktusok megelőzésének és megoldásának eszközeként is – mikor és milyen mértékben lehet és 

érdemes gyakorolni a tanórákon. 

5.7. 
A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, 

fejleszti a tanulók vitakultúráját

Tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott mások véleményének, értékeinek 

megismerésére és átérzésére, valamint tiszteletben tartására. Tudatosan és tervezetten aknázza ki a 

zenei alkotásokban rejlő lehetőségeket a szociális érzékenység fejlesztésére, a különféle hátrányos 

helyzettel élő emberekhez való empatikus viszonyulásra és valódi toleranciára. Ezt például azzal segíti 

elő, hogy olyan feladatokat tervez, amelyek a műalkotások, valamint különféle interpretációik mögött 

húzódó motivációk, hozzáállások átérzésének képességét fejlesztik a tanulókban. Szervezhet továbbá 

közös zenehallgatásokat, filmklubot stb., amelyek során a diákok megvitathatják benyomásaikat, 

véleményüket (a portfólió szabadon választható dokumentumai között rövid beszámolóval szolgálhat 

ezekről). Kisebbek részére Kokas-pedagógiai foglalkozást szervezhet e célból, amennyiben erre 

képesítéssel rendelkezik; ez alapvető előnyt jelent a portfólió értékelése során. 

Képes a szélsőséges, kirekesztő megnyilvánulások megelőzésére, megfékezésére és a tanulók ezirányú 

véleményének befolyásolására. Tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott 

mások véleményének, értékeinek megismerésére és átérzésére, valamint tiszteletben tartására. Ezt 

egyrészt azzal is elősegíti, hogy olyan feladatoknak, ill. tanulságaik megbeszélésének is helyet ad az 

óra keretében, amelyek a műalkotások, valamint különféle interpretációik mögött húzódó motivációk, 

hozzáállások átérzésének képességét fejlesztik a tanulókban. Másrészt azzal segíti a  fenti cél 

megvalósulását, hogy csoportos órái élményteliek, közösségi élménnyel szolgálnak (pl. közös zenélés, 

éneklés éneklés révén). 

5.8. 

Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, 

nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása 

jellemzi.

Az értékelvű művészetpedagógiával szoros szövetségben önmagunk, mások és környezetünk 

megismerésére és tiszteletére, egészség- és környezettudatosságra nevel. Például olyan alkalmakat 

szervez a zeneiskola keretén belül, amelyeken zenei alkotásokat vitatnak meg a nagyobb és érdeklődő 

fiatalok – ideális esetben a kisebbekkel együtt (például filmklubot zenei tárgyú filmekből). Ezen 

indikátor értékelésébe is beleszámít továbbá, hogy közös kiállításlátogatásra, ill. más 

közösségfejlesztő, környezet- és egészségtudatosságra, valamint társadalmi érzékenységre nevelő 

programokra hívja tanulóit, és dokumentálja ezeket az alkalmakat (pl. szemétszedési akció, 

műemlékek, történelmi dokumentumok megmentése, könnyű, a zenei munkaképességet nem 

veszélyeztető sportolási lehetőség, jótékonysági projekt).

Olyan érzelmi kapcsolatot teremt a tanulókban az értékközpontú, igényes aktív zenélés iránt, hogy az 

számukra – az óralátogtás során is jól érzékelhetően– örömforrássá, mindennapos szükségletté válik. 

Az értékelvű művészetpedagógiával szoros szövetségben önmagunk, mások és környezetünk 

megismerésére és tiszteletére, egészség- és környezettudatosságra nevel példamutatásával. 

Amennyiben a műalkotás, amellyel foglalkoznak, lehetőséget ad rá, tudatosan kiaknázza a benne rejlő 

lehetőségeket a társadalmi érzékenység fejlesztésére, a hátrányos helyzettel élő emberekhez való 

empatikus viszonylásra és valódi toleranciára. 

5.9. 

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online 

közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő 

mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális 

használatának terén.

Kamaracsoportokat, -együtteseket és/vagy zenekart/kórust szervez és működtet, szerepléseket, 

utazásokat bonyolít le, és ezeket részesíti előnyben az online közösségekhez képest. Az online 

kommunikációt, példaértékű módon, elsősorban a kapcsolattartásra és a szervezési feladatokra 

használja. Óraterveiből világossá válik, hogy a hangzó és vizuális dokumentumanyagok forrásain a 

digitális, online eszközök használatát megfelelő módon korlátozza az órai munka gyakorlatában, és a 

szemtől szemben való, empátiával telített kommunikációt részesíti előnyben. Előnyt jelent azonban az 

értékelés során, ha szakmai blogot vezet, és diákjait ösztönzi a komoly szándékú írásokra, 

hozzászólásokra. 

Az online kommunikációt, példaértékű módon, elsősorban a kapcsolattartásra és szervezési 

feladatokra használja. A hangzó és vizuális dokumentumanyagok forrásain kívül a digitális, online 

eszközök használatát megfelelő módon korlátozza az órai munka gyakorlatában, és a szemtől szemben 

való, empátiával telített kommunikációt részesíti előnyben. Ha az órán alkalmazni kíván online 

eszközöket, azt célirányosan és funkcionálisan teszi (például színvonalas online információforrások 

bemutatásának és felhasználásának céljára). 

5.10.   

      
Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.

Óraterveiben rögzíti, hogy a zeneműveket, részleteiket, ill. kompozíciós megoldásaikat 

együtténekléssel, együttzenéléssel is megszólaltatják az órákon. Ezenfölül olyan, a tananyaghoz 

kapcsolódó produkciókat szervez, amelyeket diákjai közösen alkotnak meg (pl. gyerekopera előadása, 

összművészeti est megszervezése, amelyen a zenetörténet-órán tanult korszak alkotásait a diákok 

adják elő és szervezik meg a programot, esetleg saját maguk komponálnak – akár közösen is – 

kísérőzenét egy színműhöz stb.). 

Az órákon a zeneműveket, részleteiket, ill. kompozíciós megoldásaikat együtténekléssel, 

együttzenéléssel is megszólaltatják. 
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

6.1. 

Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját 

követelményeit ezek figyelembevételével és saját 

tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, 

következetesen alkalmazni.

A tanterv követelményeit a zenetörténet és -elmélet oktatásában soha nem mechanikusan alkalmazza, 

hanem az egyes tanulócsoportokra szabott stratégiákat dolgoz ki az adott csoportban rejlő lehetőségek 

maximális kiaknázása érdekében. Reflexióiban dokumentálja, hogy a tanulók ötleteit, elképzeléseit, 

ítéleteit is meghallgatja, értelmezi és figyelembe veszi a közös munka során. Tervezeteiből és 

reflexióiból kiderül, hogy a hagyományos lexikális jellegű (vizsga)követelmények számonkérése 

helyett az érzékeny, elmélyült és tudatos zeneértést, alkotói hozzáállást értékeli. 

A tanterv követelményeihez a zenetörténet és -elmélet oktatásában soha nem tartja magát 

mechanikusan, hanem az adott tanulócsoportokra szabott stratégiát alkalmazza a csoportban rejlő 

lehetőségek maximális kiaknázása érdekében. A tanulók ötleteit, elképzeléseit, ítéleteit is 

meghallgatja, értelmezi és figyelembe veszi a közös munka során. A hagyományos lexikális jellegű 

követelmények számonkérése helyett az érzékeny, elmélyült és tudatos zeneértést, alkotói hozzáállást 

értékeli. 

6.2. 
Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja 

meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket.

Erkölcsi felelősséget érez az értékelés során, annak a tanulók személyiségére, valamint a művészeti 

tevékenységnek a jövőjére gyakorolt hatása miatt. Ezért értékelési szempontrendszerét egyaránt 

igazítja a tanulócsoport és az egyes tanulók képességeihez, valamint saját előzetes célszempontjaihoz. 

A portfólió dokumentumaiban is rögzíthető értékeléssel minden esetben tanítványainak fejlődését 

szolgálja; ennek érdekében a formatív értékelést részesíti előnyben. A motivációs eszközök széles 

skáláját alkalmazza, különös tekintettel az év közben is alkalmazható, pozitív visszajelzéseken alapuló 

értékelésekre. Portfóliójában külön dokumentálja ezeket az eszközöket. 

Őszintén kíváncsi a tanulók érzéseire és véleményére, őszinte figyelemmel fordul feléjük. Kész 

válaszok megadása és a tanítvány teljesítményének minősítő-kategorizáló értékelése helyett 

kérdéseket tesz fel, melyek a tanuló aktivizálását szolgálják, fantáziájának és a műalkotásokhoz való 

személyes viszonyulásának kibontakoztatását, valamint a zenei jelenségek, összefüggések mély, 

személyes, élményteli megértését segítik. Az értékeléssel minden esetben tanítványainak fejlődését 

szolgálja; a formatív, motiváló értékelést részesíti előnyben (az órán elhangzó értékelő mondatai 

motiválják a tanulót). 

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

Szaktárgyi KKK-k:

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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6.3. 
A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít.

Az érzékeny, elmélyült és tudatos zeneértést, kreatív, alkotói hozzáállás mérését részesíti előnyben a 

könnyen mérhető ismeret- és tudásszint mechanikus mérése helyett. Ezért a tanulók értékelésének 

céljára elsősorban a kreativitást, a motivációt és az igényes zenéhez való személyes kötődést mérő 

eszközöket (teszteket, feladatokat, gyakorlatokat) alkalmazza a teoretikus ismeretek és tudás 

szintjének mérése helyett. A lexikális tudás mérésére olyan eszközöket talál ki, amelyek a tudás széles 

körű gondolati (asszociatív) és érzelmi beágyazottságát mérik. Például azt mérik, hogy mennyire tudja 

összekapcsolni és alkalmazni a különböző területekről származó ismereteit, és személyesen 

viszonyulni hozzájuk (képes-e a tanuló egy zeneszerző életútját a történelem eseményeivel 

összekapcsolni, és a megszerzett kultúr- és társadalomtörténeti tudásába lelkesen, személyes 

viszonyulást hordozva beágyazni). Emellett a tudás alkalmazásának tesztelését részesíti előnyben (pl. 

ki tud-e egészíteni a tanuló egy hiányzó ütemet, szólamot; tud-e könnyebb kíséreteket, díszítéseket, 

kisebb eingangokat, cadenzákat improvizálni, komponálni stb.). A dallam-, ritmus-, 

harmóniafelismerés és -írás tesztelését minden esetben úgy tervezi meg, hogy valamennyi növendéke 

sikerélményben részesülhessen, ill. motiválja őket a teszt. Előnyt élvez, ha a portfólió szabadon 

választható dokumentumai között a zenei folyamatok valós idejű átélésének képességének mérésére 

alkalmas módszerre tesz javaslatot (például tesztet talál ki annak megfigyelésére, hogy milyen gazdag 

érzeteket hív elő a tanulóból egy-egy zenei jelenség, összefüggés; vagy mesét, esetleg miniatűr 

színdarabot írat velük egy-egy tanult zeneműre stb.). 

Az érzékeny, elmélyült és tudatos zeneértést, kreatív, alkotói hozzáállás mérését részesíti előnyben a 

könnyen mérhető ismeret- és tudásszint mechanikus mérése helyett. Ezért a tanulók értékelésének 

céljára elsősorban a kreativitást, a motivációt és az igényes zenéhez való személyes kötődést mérő 

eszközöket (teszteket, feladatokat, gyakorlatokat) részesíti előnyben a teoretikus ismeretek és tudás 

szintjének mérése helyett. A lexikális tudás mérésére olyan eszközöket alkalmaz, amelyek a tudás 

széles körű gondolati (asszociatív) és érzelmi beágyazottságát mérik. Például azt mérik, hogy 

mennyire tudja összekapcsolni és alkalmazni a különböző területekről származó ismereteit, és 

személyesen viszonyulni hozzájuk (képes-e a tanuló egy zeneszerző életútját a történelem 

eseményeivel összekapcsolni, és a megszerzett kultúr- és társadalomtörténeti tudásába lelkesen, 

személyes viszonyulást hordozva beágyazni). Emellett a tudás alkalmazásának tesztelését részesíti 

előnyben (pl. ki tud-e egészíteni a tanuló egy hiányzó ütemet, szólamot; tud-e könnyebb kíséreteket, 

díszítéseket, kisebb eingangokat, cadenzákat improvizálni, komponálni stb.). 

6.4. 
A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre.

A portfólió tekintetében nem értelmezhető indikátor („N. é.” értékelés). Az órai munka során megfigyelhető, hogy a tanulók folyamatos értékelése helyett a feladatra 

összpontosít. Úgy irányítja az instrukciókat, hogy a tanulók nyugodtan, ihletetten figyelhessenek, 

alkothassanak, és ne szoruljanak rá állandó dicséretre. Ha értékelni szükséges, minden esetben 

megtalálja a dicséretre méltó mozzanatokat, és azokra összpontosítva formálja tanítáványait. A pozitív 

és negatív visszajelzések aránya sokszorosan a pozitív visszajelzések irányába tolódik el. Ideális 

esetben a pozitív megerősítéseket az elmélyült munka, a megoldandó feladatokba, ill. a zeneművekbe 

való teljes belemerülés nyomán megszülető értékes eredmények és hatások váltják ki. 

6.5.  Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.

Tervezeteiből, reflexióiból és esettanulmányaiból világossá válik, hogy a tanulók erősségeire, 

munkájának pozitív, sikerült elemeire alapozva építi fel értékelését. Értékelései minden esetben a jobb 

eredmények elérését (a zeneművek mélyebb megértését és szeretetét, valamint a zenei folyamatra való 

mélyebb, folyamatosabb odafigyelés kibontakoztatását) szolgálják. 

A tanulók erősségeire, munkáik pozitív, sikerült elemeire alapozva építi fel értékelését. A lehető 

legegyszerűbben-legrövidebben és célratörően fogalmazza meg visszajelzéseit, személyeskedéstől és 

megalázó megjegyzésektől teljességgel mentesen. Képes megéreztetni tanítványaival, hogy értékelései 

minden esetben a jobb eredmények elérését (a zeneművek mélyebb megértését és szeretetét, valamint 

a zenei folyamatra való mélyebb, folyamatosabb odafigyelés kibontakoztatását) szolgálják. 

6.6.  Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.

A személyes viszonyulást becsüli legtöbbre a zenélés és a zenei alkotások iránt. Ezért értékeléseit nem 

arra alapozza, hogy tanítványai kellő mennyiségű tananyagot végeztek-e el, hanem a munka 

minőségére. Így reflexióiban vagy esettanulmányaiban jellemzi, hogy értékelései nyomán tanítványai 

miként váltak motiváltabbá, valamint elkötelezettebbé és felelősebbé a zenei tevékenységben rejlő 

értékek iránt. Portfóliójában olyan dokumentumokat is szerepeltet, amelyek igazolják, hogy 

értékeléseivel, visszajelzéseivel a hangszerjáték, ill. az éneklés terén is hatékonyan segítette 

tanítványainak szakmai fejlődését. 

Az értékelést mindig a tanulók egyéni fejlődésének függvényében differenciáltan végzi. Bevonja 

tanítványait az önértékelési tevékenységbe, hogy segítsen nekik megismerni az erősségeiket és 

igényeiket, és bátorítsa őket a személyes tanulási célok megállapításában. Az óralátogatás során is jól 

érzékelhető, hogy értékelései nyomán tanítványai motiváltak, kedvelik a művészeti tevékenységet és 

elkötelezettek a tevékenységben rejlő értékek iránt.

6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek 

alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési 

képességének kialakulását, fejlesztését.

Tervezett feladatain, gyakorlatain keresztül szisztematikusan megtanítja tanítványait a zenei 

folyamatok mély, empatikus megértésére, a kottakép pontos és zenei tartalmakat közvetítő 

meghallására, valamint arra, hogy képessé váljanak zenei gondolataikat a lehető legpontosabban 

közölni és lejegyezni. Reflexióiban és esettanulmányaiban dokumentálja tanulócsoportjainak, ill. 

egyes tanítványainak fejlődését e téren.

A feladatokon, gyakorlatokon keresztül tanítványait a zenei folyamatok mély, empatikus megértésére, 

a kottakép pontos és zenei tartalmakat közvetítő meghallására tanítja, valamint arra, hogy képessé 

váljanak zenei gondolataikat a lehető legpontosabban közölni és lejegyezni. 

6.8. 

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat 

elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként 

használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani.

Értékelései nyomán a tehetséges és motivált diákok számára elősegíti a hivatásos zenei pályára kerülés 

lehetőségét, valamint bekapcsolódását különböző művészi alkotó csoportok munkájába. Portfóliójában 

dokumentálja tehetséges és motivált tanítványai szakmai útjának alakulását, és az ebben játszott 

szerepét a volt tanítvány részletes szöveges ajánlásával támasztja alá. 

A tanulási, ill. alkotói folyamat megakadásánál a pozitív elemek kiemelésével képes elérni a 

hiányosságok, lemaradások fejlesztését – egyéni és csoportkorrektúra révén egyaránt.
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7.1. 
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a 

konstruktivitás jellemzi.

Portfóliójában dokumentálja, hogy hajlandó szakmai segítséget adni szakmai és szakmán kívüli felek 

számára és elfogadni tőlük segítséget, valamint együttműködni más szakmai és szakmán kívüli 

segítőkkel. Sikeresen eléri például, hogy zeneközvetítéssel, valamint egészség- és 

környezettudatossággal kapcsolatos projekteket valósítsanak meg iskolájában vagy tágabb 

környezetében. Így portfóliójában dokumentálhatja, hogy kölcsönösségen és konstruktivitáson alapuló 

kommunikációs stratégiái révén rendszeresen sikeres, színvonalas zeneközvetítő (koncertpedagógiai) 

tevékenységet végez közösségében; vagy sikeresen visz véghez szemléletformáló programokat több 

partnerrel való konstruktív együttműködés révén (például tartós, hatékony szemléletformáló 

eredménnyel megszervezi intézményében a szelektív hulladékgyűjtést, vagy a kulturális örökség 

megismerését és megóvását megcélzó projekteket szervez). 

Kommunikációjából tanítványai számára is jól érezhető, hogy bízik bennük. Instrukcióinak 

megfogalmazásai világosak, információban gazdagok és segítő célzatúak; soha nem rombolják a 

tanulók önbecsülését: a problémák helyett (pl. nem tud megnevezni egy tanult hangzattípust a tanuló) 

a megoldásra összpontosítanak (a tanár megkeresi azt az instrukciót, ill. feladatot, amelynek révén a 

tanuló hatékonyan összekapcsolhatja a hangzást és elnevezését). Képes meglátni és pozitívan értékelni 

az eltérő interpretációkban és feladatmegoldásokban megjelenő személyes és közösségi értékeket. 

7.2. 
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.

Bár a kapcsolattartás és az együttműködés során természetszerűen és könnyen használja az online 

csatornákat, a művészeti terület sajátosságai okán a személyes  és együttműködő kommunikációra 

törekszik. Emellett lehetőséget biztosít tanítványainak, hogy az órai feladatokhoz kapcsolódó digitális 

formában – pl. kottaíró programmal – készített munkáikat online módon is elküldhessék.

A személyes és együttműködő kommunikációt részesíti előnyben. Mindig kész befogadni és lehető 

legpontosabban érti a tanulók teljes kommunikációját. Érzékeny arra, hogy a vidámságot, a humort 

mikor és milyen mértékben lehet és érdemes gyakorolni a tanórákon. Emellett lehetőséget biztosít 

tanítványainak, hogy az órai feladatokhoz kapcsolódó digitális formában – pl. kottaíró programmal – 

készített munkáikat online módon is elküldhessék.

7.3. 

Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése 

érdekében.

Nyitott a tanulók, a szülők, a kollégák, az intézményvezetők, a szaktanácsadók visszajelzéseire. 

Kisebb tanulóinak szüleivel lehetőleg rendszeresen konzultál személyesen. Reflexióiban, 

esettanulmányaiban dokumentálja, hogy a visszajelzéseket hogyan kamatoztatta szakmai fejlődése 

érdekében (pl. leírja, mit profitált tanítványai visszajelzéseiből és tanulságaikat hogyan építette be 

pedagógiai, ill. művészi gyakorlatába). A portfólió szabadon választható dokumentumai közé 

tanítványai, szüleik, valamint kollégái írásos visszajelzéseit is csatolhatja a zeneiskolán kívüli 

programokról (pl. hangverseny, ill. koncertpedagógiai program látogatásáról, szakmai kirándulásról, a 

környezet- és egészségtudatosságot fejlesztő közösségi tevékenységekről). 

Figyelmes és rugalmasan reagáló hallgató. Mindig odafigyel a tanulókra, empátiával viszonyul 

hozzájuk, saját maga helyett az ő érzéseiket helyezi figyelme homlokterébe. 

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

Szaktárgyi KKK-k:

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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7.4. 

A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően 

együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, 

szervezetekkel.

Együttműködik az iskolán kívüli tevékenységek szereplőivel (pl. pedagógiai intézetekkel, 

közművelődési intézményekkel, könyvtárakkal, színházakkal, múzeumokkal, kiállítóhelyekkel). Diák, 

tanár, szülő együttes jelenlétét lehetővé tevő kapcsolat- és közösségépítő programokat szervez és 

bonyolít le, többek között hangverseny-látogatásokat vagy koncertpedagógiai programokat a szülőkkel 

együtt,  valamint környezet- és egészségtudatosságot fejlesztő közösségi projekteket, kirándulásokat a 

diákokkal, ill. a kollégákkal együtt  (pl. közös sportnapokat könnyű, a munkaképességet nem 

veszélyeztető, az együttműködési készségeket fejlesztő sportokkal; közös szemétszedést; vagy 

megszervezi a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését az iskolában stb.). Előnyt jelent, ha különösen 

főtárgytanár-kollégáival is együttműködik ezek szervezésében. Portfóliójában részletesen 

dokumentálja ezeket az alkalmakat.

Az óralátogatás tekintetében nem értelmezhető indikátor („N. é.” értékelés), helyette: Ügyel arra, 

hogy a tanulók mentális környezete a figyelemmel való összpontosítást segítse: a tanár hozzáállásával, 

metakommunikációjával és verbális kommunikációjával egyaránt aktívan segíti az összpontosítást 

akadályozó lélektani gátak leküzdését, megsemmisítését. 

7.5. 

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen 

kifejti szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, 

és ő maga is meggyőzhető.

Kapcsolatteremtő, konstruktívan kommunikatív, kooperatív személyiség. A megbeszélések, viták 

során szakmai álláspontját a lényeg kiemelésével és önmaga igaza helyett a tárgyra összpontosítva 

fejti ki. A vitákban képes az álláspontok melletti érvelések tartalmi elemzésére, saját véleményének 

hiteles képviseletére, és kompromisszum kialakítására. Ennek megfelelően aktívan, a megértés 

szándékával keresi a vitapartnereinek álláspontja mögött húzódó indokokat, motívumokat. Hatásosan 

tudatosítja partnereiben a befogadói zene személyiség- és képességfejlesztő lehetőségeit, valamint 

kiemelkedő szerepét kultúránkban. Amennyiben a pedagógusnak ennek alátámasztására értekezleti 

jegyzőkönyveket vagy más dokumentumokat nem áll módjában csatolni a portfólióhoz, az indikátort 

„nem értelmezhető” minősítéssel javasoljuk társítani („N. é.” értékelés).

Az órai munka során felmerülő viták során álláspontját a tanítványai számára empatikusan, a lényeg 

kiemelésével és önmaga igaza helyett a tárgyra, ill. a tanulók szükségleteire fókuszálva fejti ki. Képes 

erőszakmentesen meggyőzni őket, ugyanakkor ő maga is meggyőzhető. Az erőszakmentes 

(együttműködő) kommunikáció szemléletét és empátiát előnyben részesítő technikáit követi, ennek 

megfelelően aktívan, a megértés szándékával keresi a tanítványainak érzései, ill. álláspontja mögött 

húzódó indokokat, motívumokat. 

7.6. 

Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon 

kezeli, intézi.

Továbbképzésekre jár, melyek szakmai tartalma a zenei nevelés értékközpontú alapelveihez, valamint 

az iskola pedagógiai programjához igazodik. Támogatja a diákok önszerveződését. A szakmai 

munkaközösségben törekszik kollégái óráinak, foglalkozásainak látogatására és a tapasztalatok 

megbeszélésére. Portfóliójában megtalálhatók az ezekkel kapcsolatos dokumentumok.

Tanítványait művészeti projektekben, pályázatokon való részvételre buzdítja. Az óráin teret ad az 

ezeken szerzett tapasztalatok, élmények megbeszélésére. Előnyt jelent az értékelésben, ha érdeklődik 

a diákok önszerveződése iránt és motiválja, támogatja a kezdeményezéseiket. 

7.7. 

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan 

részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző 

pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, 

témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában.

Zeneközvetítő tevékenységét tágabb közösségében tudatosan tervezi. Javaslatokat tesz az értékes, 

befogadói zenét hitelesen közvetítő-népszerűsítő programok (pl. koncertpedagógiai programok, 

flashmobok, koncertek, koncertsorozatok, témahetek, művészeti táborok, más művészeti ágak 

képviselőivel együtt szervezett projektek, a zenét és a zenélést középpontba helyező tanulmányi 

kirándulások) és együttműködik megvalósításukban. Javasoljuk, hogy ezekkel kapcsolatban a tanulók 

értékeléseit, visszajelzéseit is töltse fel a portfólió dokumentumai közé.

Tanítványait tájékoztatja a közösségében elérhető igényes kulturális eseményekről, és hatékonyan 

motiválja őket az ezeken való részvételre. Az óráin teret ad az ezeken szerzett tapasztalatok, élmények 

megbeszélésére.

7.8. 
A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki.

Reflexióiból érzékelhető, hogy érti és figyelembe veszi, hogy milyen iskolán kívüli tényezők 

befolyásolhatják a tanulók életét és tanulási tevékenységét. A portfólió valamennyi dokumentuma 

tükrözi, hogy nem sztereotipizál, tanulóit negatívan nem címkézi, valamennyiüket autonóm 

egyéniségként kezeli. Előnyt jelent, ha reflexióiban, ill. esettanulmányaiban dokumentálja, hogy 

miként alkalmazta sikeresen az erőszakmentes (együttműködő) kommunikáció eszköztárát a nyugodt 

műhelymunka  alapfeltételét jelentő bizalmi légkör megteremtése érdekében.

Képes megteremteni a nyugodt műhelymunka alapfeltételét jelentő bizalmi légkört. Segítő, 

együttműködő kommunikációval törekszik a közlő-kifejező tevékenység eredményességére, ezért 

például az erőszakmentes (együttműködő) kommunikáció eszköztárát alkalmazza. Nem sztereotipizál, 

a tanulókat negatívan nem címkézi, valamennyiüket autonóm egyéniségként kezeli. Soha nem kelt 

indokolatlan szorongást a tanulókban.

7.9. 
Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően 

kommunikál.

A zenei magyarázatok-instrukciók tekintetében sokrétű hasonlatokkal, metaforákkal és történetekkel 

segíti a megértést tanítványai számára, és ezeket tervezeteiben, ill. reflexióiban dokumentálja. Minden 

helyzetben tisztában van a tanári kommunikáció példaadó jellegével, ezért tudatosan fejleszti 

kifejezőkészségét és nonverbális kommunikációját (pl. ezzel kapcsolatos tanfolyamokra jár, ill. 

szakkönyveket olvas, és ezek tanulságait a szabadon választott dokumentumok közé feltöltött 

reflexióban, ill. ismertetésben jellemzi).  

Világosan és figyelmesen kommunikálja elvárásait, gondolatait, érzéseit, szükségleteit. 

Példamutatásként célratörően, a lehető legszabatosabban fogalmazza meg instrukcióit, 

személyeskedéstől és megalázó megjegyzésektől teljességgel mentesen. Megbizonyosodik róla, hogy 

valóban értik-e (valamint arról, hogy hogyan értik) ezeket a tanulók. Képes több szemszögből 

magyarázatot adni, amennyiben magyarázata számukra nem világos. A zenei magyarázatok és 

instrukciók tekintetében gazdag hasonlatokkal, metaforákkal és történetekkel segíti a megértést.
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7.10.   

      

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti 

kommunikációjának fejlődését.

Tanítványait arra neveli, hogy a vitákban felvállalt álláspontokat mindig több szemszögből lássák és 

érezzék át. Esettanulmányban rögzíthet tanulságos példákat ezzel kapcsolatban. Példát adhat erre a 

színvonalas zenei interpretációk sokfélesége is. Ezért egy-egy zeneműből több interpretációval 

megismerteti a tanulókat (ha figyelmesen tudnak rá időt szakítani, akkor ezt házi feladatként adhatja), 

illetve egy-egy zenei feladatban mindig több megoldást, interpretációt is kér a tanulóktól. 

Tervezeteiben és reflexióiban is rögzíti az interpretáció-összehasonlításokkal kapcsolatos feladatokat, 

valamint azt, hogy hogyan kér több megoldást a tervezett feladatokból. Felsőbb osztályokban közös 

programokat szervezhet (közös zenehallgatást, közös órát, koncertlátogatást, valamint iskolaközi 

együttműködéseket is stb.), melyeket jó lehetőséget kínálnak a viták gyakorlására, és előnyt jelent, ha 

portfóliójában dokumentálja ezeket az alkalmakat.

Arra neveli tanítványait, hogy a vitákban felvállalt álláspontokat mindig több szemszögből lássák és 

érezzék át. Erre egyrészt a feladatok többféle megoldása, másrészt a színvonalas zenei interpretációk 

sokfélesége adhat példát. Ezért egy-egy zeneműből több interpretációval is megismerteti a tanulókat, 

ill. a zenei feladatokban mindig több megoldást, interpretációt kér a tanulóktól, és tapintatosan, 

kudarcélményt soha nem okozva érzékelteti-megérezteti, valamint elemzi a színvonalas és a kevésbé 

színvonalas interpretációk, ill. feladatmegoldások közötti különbségeket. 

A portfólió alapján
Az óralátogatás alapján

8.1. 
Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének 

sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Portfóliójának szabadon választható dokumentumai igazolják, hogy zenei és előadóművészeti tudását 

folyamatosan és lelkesen fejleszti. Ennek érdekében például színvonalas koncerteket és más művészeti 

eseményeket látogat, valamint elengedhetetlennek tartja zeneirodalmi ismereteinek állandó bővítését 

és tanár-előadói, ill. (hangszeres, énekes és/vagy együttesvezető) előadóművészi képességeinek 

folyamatos fejlesztését. Előnyt jelent az értékelés során, ha lelkes aktív (kamara)zenészként is 

tevékenykedik. 

Lelkesedik a zene iránt, és lelkesedése példamutatással szolgál a tanulók számára. Óráin művészi 

igénnyel – ihletetten, kifinomultan és hiteles átérzéssel – képes példaként eljátszani a zeneműveket, il. 

részleteiket. Ez alapvető fontossággal bír a szolfézs-, zeneelméelet- és zeneismeret órákon. Saját 

személyes irányultságából adódó művészi tapasztalatait, kompetenciáját felhasználja tanítványai 

motiválására, fejlődésük segítésére.

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Szaktárgyi KKK-k:

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 21



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás (csoportos zenei képzés)

8.2.  Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.

Ismeri és használja a kutatómunka legfontosabb bázishelyeit (könyvtárak, levéltárak, múzeumok, 

Internet). Ismeri a munkáját segítő szakirodalom feltárásának lépéseit és a szakirodalom önálló 

feldolgozásának technikáit. Tájékozott a hazai (és ha lehet, külföldi) pszichológiai és szakpedagógiai, 

valamint szaktárgyához köthető szakmódszertani folyóiratokat, kézikönyveket illetően. Pedagógiai 

gyakorlatában egyaránt felhasználja a megfelelő osztályokban a nívós modern és a jól alkalmazható 

archív forrásokat és tanulságaikat, különös tekintettel a stílusismeret szempontából alapvető történelmi 

forrásokra (pl. a 18. század közepéről származó hangszeriskolákra: Quantz, Leopold Mozart, Carl 

Philipp Emanuel Bach, Geminiani), valamint az előadóművészet-történet forrásaira (online is nagy 

mennyiségben elérhető 1950 előtti hangfelvételek, ill. különösen kutatótanároknál a 19. század 

második feléből és a 20. század elejéről származó, online több nyelven is elérhető előadóművészeti 

tankönyvek, pl. Lussy, Klauwell, Christiani, Matthay munkái). A portfólió szabadon választott 

dokumentumaiban, tervezeteiben és reflexióiban is utal az általa kedvelt és a gyakorlatában jól 

felhasználhatónak bizonyult, szakmai tekintetben színvonalas pedagógiai forrásokra. Előnyt jelent, ha 

az általa feldolgozott archív, ám a mai gyakorlatban is jól alkalmazható, értékes, „újra felfedezhető” 

szakmódszertani forrásokat külön annotált listában közli. 

Érdeklődik a tanulók visszajelzései iránt, és ezeket figyelembe véve elemzi és fejleszti pedagógiai 

gyakorlatát. Kérdéseivel meggyőződik arról, hogy órai, ill. házi feladatait teljes figyelemmel és 

örömmel el tudják-e végezni. Az órai munka során is ellenőrzi, hogy motivációs eszközei valóban 

hatékonyak-e. Előnyt jelent, ha pedagógiai gyakorlatában fel tudja használni a megfelelő osztályokban 

a színvonalas modern és a jól alkalmazható régebbi forrásokat és tanulságaikat, különös tekintettel a 

stílusismeret szempontából alapvető történelmi forrásokra (pl. a 18. század közepéről származó 

hangszeriskolákra: Quantz, Leopold Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach, Geminiani), valamint az 

előadóművészet-történet forrásaira is (online is nagy mennyiségben elérhető 1950 előtti 

hangfelvételek). 

8.3.  Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.

Pedagógiai kommunikációjának tudatos fejlesztését dokumentálja portfóliójában. Például 

esettanulmányban jellemzi, hogyan, milyen eredménnyel alkalmazta pedagógiai gyakorlatában az 

erőszakmentes (együttműködő) kommunikáció vagy a szuggesztív kommunikáció technikáit; vagy 

beszámol az ezekkel kapcsolatos tréningeken szerzett tapasztalatairól stb. Pedagógiai 

kommunikációjának tudatos fejlesztésével eléri, hogy a kevésbé rátermett és motivált tanulókat is 

hatékonyan képes fejleszteni. Ennek sikeres példáit reflexióiban jellemezheti. 

Pedagógiai kommunikációja révén eléri, hogy a kevésbé rátermett és motivált tanuló is hatékonyan 

fejlődjék. Ezt azzal segítheti, hogy bízik valamennyi tanítványában. Mind szavaival, mind pedig 

metakommunikációjával tudatosan hozzájárul kételyeik leküzdéséhez, valamint a tanítványok részéről 

megszavazott bizalom megteremtéséhez. Verbális és metakommunikációjával egyaránt aktívan segíti, 

hogy tanítványai oldottá, szabaddá, őszintévé és figyelmessé váljanak az órai munka során. Ennek 

érdekében alkalmazhatja például a szuggesztív kommunikációs technikákat: ügyel rá, hogy kerülje az 

olyan kifejezések használatát az órai munka során, amelyek zeneietlen hozzáállásra sarkallnak, ill. 

szorongást kelthetnek (pl. egyenletes, koncentrálni, jó, rossz), és a figyelem összpontosításával társuló 

szabadság és könnyedség érzetét elősegítő szavakat részesíti előnyben (pl. mozgás, áramlik, adni, 

szeretet, oldás, pulzus).

8.4. 

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia 

tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a 

továbbképzési lehetőségeket.

Portfóliójának valamennyi dokumentuma érzékelteti, hogy elkötelezett a folyamatos tanulás mellett és 

törekszik lépést tartani szakterülete színvonalas új gondolataival és nézeteivel. Tudását kiemelt 

figyelemmel frissíti az előadóművészet-történet, a régizenélés (historikus felfogások), valamint a 

kortárs zene területein. A barokk előtti korokkal kapcsolatos, valamint népzenei és jazz-zenei 

tudásának folyamatos bővítésére is törekszik. Figyelemmel kíséri, keresi a továbbképzési 

lehetőségeket, a színvonalas szakmai kurzusokat, és részt vesz rajtuk. Portfóliójában dokumentálja 

ezeket az alkalmakat. Előnyt jelent a portfólió értékelésében, ha reflektív elemzést tölt fel a portfólió 

szabadon választott dokumentumai közé arról is, hogy a kurzusokon, továbbképzéseken szerzett 

tapasztalatait hogyan kamatoztatta pedagógiai gyakorlatában. Figyelemmel kíséri a művészeti 

neveléssel kapcsolatos programokat, konferenciákat, szakfolyóiratokat, szakkönyveket (a portfólió 

szabadon választott dokumentumai között beszámolhat ezekről). 

Órái, különösen a felsőbb osztályokban, elmélyült és élményszerű stílusismeretről és 

stílustudatosságról tanúskodnak. Mindig élő zenei anyagból indul ki a zenei jelenségek bemutatása és 

magyarázata során a szolfézs- és zeneelmélet-órákon, és tekintetbe veszi a barokk előtti korok 

valamint a népzene és a jazz-zene stílusait is. Óráin felhasználja az előadóművészet-történet 

tanulságait (a zenetörténet-órán előadóművészet-történetet is tanít, a szolfézs-, ill. zeneelmélet-órán 

pedig az egyes zenei jelenségek, mozzanatok előadói megjelenítésére is igyekszik kitérni, lehetőleg 

történeti prespektívában is). 
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8.5.  Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.

Stílusismereti tudását folyamatosan frissíti és újabb elemekkel gazdagítja. A zenetörténet-tanár 

tervezetei rögzítik, hogy hogyan alkalmaz új, a jelenlegi gyakorlatban még szokatlan módszereket (pl. 

projektmunkát egy-egy korszak kulturális kontextusának feldolgozásában-megismerésében) annak 

érdekében, hogy a kulturális örökséget a diákok sajátjukénak érezzék: tiszteljék, értsék és a 

mindennapokban is aktívan használják. A szolfézs- és zeneelmélet-tanár tervezetei tanúsítják, hogy 

nélkülözhetetlennek tartja, hogy a különböző zenei elemek stíluskorszakonkénti használatának 

különbözőségeit megismertesse a tanulókkal. Tervezeteiben rögzíti, hogyan tanítja meg különböző 

korú és tudásszintű tanulócsoportjaiban az egyes stíluskorszakokból származó kottaképek eltérő 

instrukcióinak értelmezési szabályait, pl. az egyes zenei jelek – ív, artikulációs és hangsúlyjelek, jelölt 

hanghosszértékek – eltérő jelentéseit, olvasási-értelmezési szabályait a 18., a 19., valamint a 20. 

század során. 

A zenetörténet-órán új módszereket alkalmaz (pl. projektmunkát egy-egy korszak kulturális 

kontextusának feldolgozásában-megismerésében) annak érdekében, hogy a kulturális örökséget a 

diákok sajátjukénak érezzék: tiszteljék, értsék és a mindennapokban is aktívan használják. A szolfézs- 

és zeneelmélet-órákon megismerteti a tanulókkal a különböző zenei elemek stíluskorszakonkénti 

használatának különbözőségeit. Bemutatja a különböző stíluskorszakokból származó kottaképek eltérő 

instrukcióinak értelmezési szabályait, pl. az egyes zenei jelek – ív, artikulációs és hangsúlyjelek, jelölt 

hanghosszértékek  – eltérő jelentéseit, olvasási-értelmezési szabályait a 18., a 19., valamint a 20. 

század során. 

8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, 

konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat.

Felkutatja azokat a legújabb, valamint a jól alkalmazható történelmi korú, magyar és idegen nyelvű – 

online növekvő mértékben elérhető – tankönyveket-tananyagokat, amelyek a tanulókat alkotó, kreatív 

hozzáállásra serkentik (pl. egy-egy kor zenetörténeti tananyagai, számozottbasszus-tanayagok, 

értékes, kreativitásra ösztönző régi zeneelméleti tankönyvek részletei stb.). Ezeket kritikusan értékeli 

és alkalmazza, különös tekintettel az online forrásból származó új tananyagokra és eszközökre. Képes 

adaptálásukra, saját céljait segítő kreatív átalakításukra. Portfóliójában mind a forrásokat, mind pedig 

alkalamzási lehetőségeiket dokumentálja. Aktívan felkutatja, behatóan elemzi és diákjainak ajánlja a 

hangrögzítés különböző korszakaiból származó (online is növekvő mennyiségben elérhető) 

hangfelvételeket, különös tekintettel az 1950 előtti hangfelvételekre. Az ajánlott történelmi 

hangfelvételeket (1950 utániakkal összehasonlítva) rögzítheti óraterveiben, de a portfólió szabadon 

választható dokumentumai közé is feltöltheti külön elemzésben, ill. annotált listában az egyes 

óratervekhez kapcsolható hangfelvételek és a tanítványokkal közös elemzésük szempontjainak listáját.

Az órai munka során alkalmazza a legújabb, valamint a jó pedagógiai gyakorlatokat hordozó 

történelmi korú, magyar és idegen nyelvű – online növekvő mértékben elérhető – tankönyveket-

tananyagokat, ill. egyéb elérhető taneszközöket, amelyek a tanulókat alkotó, kreatív hozzáállásra 

serkentik (pl. egy-egy kor zenetörténeti tananyagai, számozottbasszus-tanayagok, értékes, kreativitásra 

ösztönző régi zeneelméleti tankönyvek részletei stb.). Aktívan felkutatja, behatóan és érzékenyen 

elemzi, és diákjainak ajánlja a hangrögzítés különböző korszakaiból származó (online is növekvő 

mennyiségben elérhető) hangfelvételeket, különös tekintettel az 1950 előtti hangfelvételekre. 

8.7.  Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.

Keresi a kapcsolatokat lakhelyének és régiójának szakmai csoportjaival, szervezeteivel, kulturális 

műhelyeivel (színházak, múzeumok, könyvtárak, kultúrházak stb.). Közös programokat valósít meg 

velük, amelyeket a portfólióban dokumentál. Az iskolai és intézményközi színtereken együttműködik 

kollégáival a kapcsolódási lehetőségek kihasználása érdekében (pl. könyvtár, más művészeti tárgyak, 

szakkörök, színjátszó kör, drámajáték, filmklub), és ünnepeken, emléknapokon, tematikus napokon 

(pl. a zene világnapján) színvonalas zenés műsorok szervezésében működik közre.

Tanítványait tájékoztatja a közösségében elérhető igényes kulturális eseményekről, és hatékonyan 

motiválja őket az ezeken való részvételre. 

8.8.  Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.

Aktívan és kezdeményező módon vesz részt az iskola saját minőségbiztosítási-minőségirányítási 

folyamataiban, az eredmények értelmezésében és felhasználásában. Intézményében hangversenyeket, 

művészeti projekteket, koncertpedagógiai programokat szervez. Előnyben részesül az a tanár, aki 

oktatása hatékonyságának javítására a zenei munkaképesség-gondozás vagy más néven Kovács-

módszer elemeit felhasználja és ennek érdekében legalább alapfokú (30 órás) továbbképzést elvégez. 

További előnyt jelent az értékelés során, ha intézményi pályázatban, színvonalas innovációban vesz 

részt, amelynek eredményeit a szakmai minőség és hatékonyság növelése érdekében kamatoztatja 

saját pedagógiai gyakorlatában (pl. a kodályi pedagógia alapelveivel összhangban kialakított 

módszertan alkalmazása saját tanításában). 

Az óralátogatás tekintetében nem értelmezhető indikátor („N. é.” értékelés), helyette:  Kíváncsi 

diákjainak improvizatív és zeneszerzői próbálkozásaira, és bemutatja az improvizáció jelentőségét az 

oktatásban. 

8.9. 
Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai 

együttműködéseknek.

Aktív résztvevője az intézmények közötti személyesen vagy online megvalósuló szakmai 

együttműködéseknek. Ezek keretében például diákjait különböző fellépési lehetőségekhez, ill. 

művészeti projektekben, intézmények közötti csereprogramokban való részvétel lehetőségéhez juttatja, 

képességszintjüktől függetlenül.

Az óralátogatás tekintetében nem értelmezhető indikátor („N. é.” értékelés), helyette: Bemutatja 

a zeneművek tanulása során a művel mint alapanyaggal való játék lehetőségét és jelentőségét. A 

szolfézs- és zeneelmélet-órán fontosnak tartja, hogy a tanulók a zenei anyaggal örömmel játsszanak, 

és azt a zenei szerkesztés (a dallami-tematikus, a harmóniai és a formai szerkezet, a gesztusok, a 

karakterek, a narratív és a drámai szerkezet) módosításaival variálják, valamint érezzék át és lehetőleg 

tudatosan is tudják, hogy a zenei szerksztés elemeit hogyan jeleníthetik meg az előadói eszközökkel 

(az agogika, a tempó, a hangszín, a dinamika, az artikuláció stb. módosításaival). 
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