
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás (egyéni 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, élményeket hordoz. Feladataival, instrukcióival két fontos 

képességpár terén fejleszti növendékét: (1) a megfigyelés-meghallgatás 

(nyugodt odafigyelés, a saját játék figyelmes hallgatása) és az aktivitás 

(cselekvés, tevőlegesség) terén; valamint (2) az értelmezés (a zenei folyamat 

értelmezése) és a tervezés terén (a zenei folyamat előre elképzelése, 

megelőlegezése [anticipációja] és a figyelem irányításának megtervezése a 

játék során). Pedagógiai gyakorlatában egyaránt felhasználja a kvalitásos 

kortárs és a jól használható, színvonalas történelmi zenetudományi források, 

valamint a zenei előadóművészet-történet és a hangszertörténet pedagógiai 

tanulságait. (Például a kottakép-értelmezés koronként, ill. szerzőnként eltérő 

szabályait alkalmazza a növendékekkel való munka során; tudatosítja 

növendékeiben az előadói stílusok írott forrásokból és a 19. század végétől 

kezdve fönnmaradt, ma már széles körben elérhető hangzóanyagokból is 

megismerhető változásait; megismerteti növendékeit a szerzői előadásokkal 

és a népzenei feldolgozások hangfelvétel-forrásaival.) Tervezeteiből 

világossá válik, hogy meg tudja határozni a zenei elemek eltérő praxisát a 

különböző zenei stílusokban. Akusztikushangszer-ismerete (énekhang-

fiziológiai tudása), beleértve a hangszere (énekhangja) ápolásával-

karbantartásával kapcsolatos tudást is, tükröződik tervezeteiben. 

Dokumentumai elsősorban a zenei nevelés legjelentősebb magyar 

képviselőinek, ill. irányzatainak értékelvű szemléletét tükrözik (különös 

tekintettel Kodály Zoltán, Kokas Klára és Dobszay László pedagógiájára).

Az órai munka minden pillanatában tükröződik, hogy zeneértése mély, 

átérzett, élményeket hordoz. Az órán demonstrált hangszerjátéka/éneklése 

élénk fantáziáról, finom zenei ízlésről és érzékenységről, a finom 

megkülönböztetések iránti fogékonyságról tanúskodik (pl.: egy zenei tételt 

többféleképpen mutat be; sikerült és kevésbé sikerült, jó és rossz zenei, 

valamint előadói megoldásokat is demonstrál, és növendékeit a különbségek 

meghallására készteti, ill. eljátszására sarkallja). A zeneművek tanítása során 

világosan ismerteti növendékével a kottakép-értelmezés koronként, ill. 

szerzőnként eltérő szabályait. Felhasználja a zenei előadóművészet-történet 

tanulságait (pl.: ha lehetőség van rá, felkelti tanítványa érdeklődését a 

zenemű szerzői előadása, a mű keletkezésének korából származó – online 

könnyen elérhető – hangfelvételei iránt, valamint azzal kapcsolatban, hogy 

hogyan hangozhatott egy-egy mű azon a hangszeren, amelyre szerzője 

eredetileg komponálta stb.). Érzékelteti a zenei elemek eltérő értelmezését-

praxisát a különböző zenei stílusokban (pl.: érzékelteti, hogy egy Bach-mű 

szövése miként „sűrűbb”, mint pl.: egy virtuóz Liszt-kompozícióé: az egyes 

hangok fontossága hogyan tér el a kétféle zenei anyagban stb.). 

Indikátorok

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

 Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k:

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
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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. Módszertana a zenei képzelőerő 

fejlesztését, a hatékony figyelemirányítást és a teljes figyelemmel történő 

gátlásmentes játékot, valamint a zene mondanivalóját (tartalmát) 

középpontba helyező és a megismerés-felfedezés élményét adó gyakorlást 

segíti elő. Beható tudással rendelkezik a test és a zenei kifejezés 

kapcsolatáról és külön hangsúlyt helyez a testi tudatosság fejlesztésére. Nem 

kényszeríti a növendéket a tantervi követelmények keretei közé, ha ezzel 

egyértelműen szolgálja az ő fejlődését: zenei befogadói és 

kifejezőképességeinek hatékony fejlesztését és ízlésének művelését. 

A műalkotásokhoz való kreatív és személyes hozzáállás kialakításában segíti 

tanítványait. Mindig a zene mondanivalóját (tartalmát) helyezi középpontba. 

Módszertana a zenei képzelőerő fejlesztését, a hatékony figyelemirányítást 

és a teljes figyelemmel történő gátlásmentes játékot, valamint a megismerés-

felfedezés élményét adó gyakorlást segíti elő. Valamennyi instrukciójával 

azt sugallja a növendék számára, hogy mindig értelmeznie kell a kottaképet 

és saját magának megkeresnie a zenemű üzenetét. Instrukciói, különösen 

felsőbb osztályokban, elsősorban a visszatükrözést szolgálják (felhívják a 

figyelmet valamire, amit a növendék nem vett észre), emlékeztető 

funkciójúak (olyan tudáselemekre emlékeztetnek, amelyeket már korábban 

átérzett a növendék), valamint utat mutatnak arra, hogy a növendék hogyan 

keresse meg az adott problémára a megoldást (nem a pedagógus saját 

konkrét elképzelést erőszakolják rá). 

1.3.    Fogalomhasználata pontos, következetes. Fogalomrendszere érzékeny zeneiséget és finom megkülönböztetések iránti 

fogékonyságot tükröz. Az óra- és tematikus tervekben előforduló 

kifejezéseket, fogalmakat minden esetben olyan zenei érzetekre alapozza, 

amelyeket a növendék már megtapasztalt. A zenei gesztusoknak, a 

karaktereknek, a harmóniai folyamat és a formaszerkezet részeinek vagy a 

figyelemirányítás módjainak a lényegét az ezeket leíró fogalmakhoz társított 

érzetekben látja; először az érzet kialakításában segíti a növendéket, s csak 

utána fogalmazza meg a jelenséget. (Pl.: a váltódomináns fogalmát a 

növendék által, ill. a növendékkel közösen már jól meghallgatott-átérzett 

hangzásösszefüggésre építi; a gerinchang fogalmát olyan gyakorlatokhoz 

kapcsolja, amelyben a növendék kihallgathatja egy zenei folyamatból a 

fontos hangokat, elkülönítheti azokat az ornamentális szerepű hangoktól; a 

zenei súly fogalmát akkor vezeti be, ha a növendék egy metrikai vagy 

dallami csoport terjedelmét előre el tudja 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, jellemzései élénk zenei fantáziáról 

tanúskodnak. Fogalmait (pl.: a harmóniai folyamat és a formaszerkezet 

részeit) minden esetben zenei érzetekre alapozza. Növendékét segíti – ill. 

engedi neki –, hogy átérezze a fogalmak lényegét (tehát hogy miközben 

játssza, érezze is egy-egy hangzat sajátos hangulatát-erejét, vagy beérezze 

egy formarész hosszát stb.). Instrukcióinak megfogalmazásai világosak és 

információban gazdagok a növendék számára, és soha nem rombolják a 

tanítvány önbecsülését; a problémák helyett a megoldásra összpontosítanak. 

Az órán érzékelhető, hogy az instrukciókat megfelelő pontossággal értelmezi 

a növendék, és a tanár – különösen felsőbb osztályokban – meg is indokolja 

azok alkalmazását a fiatal számára (megérteti, miért éppen az adott 

instrukcióra van szükség). Segítő, tükröző instrukciói a zenei tartalom 

átérzését, valamint átértését, ill. megjelenítését segítik elő, ezzel a 

zeneművek megismerése és értelmezése terén érzékenységre és önállóságra 

nevelnek.

1.4.    Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a 

szaktárgyi koncentrációt). 

Tananyagválasztása tükrözi, hogy nemcsak a zenetörténetben, hanem a 

legnívósabb kortárs művészet világában is otthonosan mozog. Óra- és 

tematikus tervei láttatják, hogy a zenei repertoárt zeneelméleti 

(összhangzattani és formatani), valamint zeneszerzői szempontból (alkotói 

szemszögből) egyaránt elemzi növendéke számára és elemezteti 

növendékével. 

Utalásai világossá teszik, hogy nemcsak a zenetörténetben, hanem a kortárs 

művészet világában is otthonosan mozog, és érdeklődik más művészetek 

története iránt. A zenei repertoárt zeneelméleti (összhangzattani és 

formatani), valamint zeneszerzői szempontból (alkotói szemszögből) 

egyaránt elemzi az órai munka során. Pl.: megmutatja vagy játékosan 

megkeresteti növendékével, hogy milyen más (sikerültebb vagy kevésbé 

sikerült) megoldásokat is alkalmazhatott volna a zenemű egy-egy pontján a 

szerző, és közösen megvitatják ezek különbségét-hatását. Hangszerének 

(énekhangjának) repertoárja és az egyetemes zeneirodalom, valamint a 

szélesebb kulturális kontextus között a tanult zeneművek esetében 

párhuzamokat von. Hangszere, ill. hangfaja történelmét összekapcsolja a 

társhangszerek, „rokon” hangszerek, ill. más hangfajok történelmével is.
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1.5.    A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett 

tudására.

A tananyag megközelítése sokoldalú, kreatív, épít a növendék saját 

befogadói és alkotói élményeire és tapasztalataira. Szüntelenül keresi a 

kapcsolatot a növendék egyénisége és a műalkotás között, és megmutatja az 

általa tanított tárgy(ak) kapcsolódásait a mindennapi élethez. 

Dokumentumai azt a törekvését tükrözik, hogy a növendékek egyéni 

érdeklődési irányait, tapasztalatait, kreativitását elfogadva és felhasználva 

segítse kifejezőkészségük és esztétikai tudatosságuk kibontakozását. (Pl.: 

dokumentumaiból kiderül, hogy az aktív befogadás révén segítette a 

növendék önmagára ismerését, képes volt felfedeztetni rejtett tulajdonságait, 

képességeit.)

Az órai munka során kíváncsi a növendék eltérő interpretációira, 

megoldásaira, elfogadja ezeket, és belőlük kiindulva vezeti őt rá más 

megoldásokra. Érdeklődik a növendék saját befogadói és alkotói élményei, 

tapasztalatai iránt. Kérdéseivel felfedezi tanítványa főbb érdeklődési köreit 

és feladataiba, instrukcióiba ezeket is beleszövi. Megmutatja az általa 

tanított tárgy(ak) kapcsolódásait a mindennapi élethez – például 

növendékével közösen érzelmeket, gondolatokat, jellemeket tárnak fel a 

művészeti alkotás értelmezése során. 

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, és reflexióiban jellemzi lehetséges korlátaikat. Elsősorban a 

zenei nevelés legjelentősebb magyar képviselőinek, ill. irányzatainak 

pedagógiai szemléletét alkalmazza és kiaknázza eszköztárukat (különös 

tekintettel Kodály Zoltán, Dobszay László és Kokas Klára értékelvű 

pedagógiai szemléletére; valamint a legkiemelkedőbb magyar 

zenepedagógusok, pl.: Varró Margit, Czövek Erna vagy Havas Kató 

zenepedagógiai szemléletére és eszköztárára). Ismeri és pedagógiai 

gyakorlatában jelentős mértékben alkalmazza a zenei képzelőerőt és 

kreativitást fejlesztő pedagógiai megközelítések modern és hagyományos 

tananyagait és eszközeit (pl.: Sáry kreatív zenei gyakorlatait, a 

zongoratanításban Kurtág Játékok-sorozatát, a Kokas-pedagógia elemeit). 

Tervezőmunkájában felhasználja a kvalitásos kortárs és a releváns 

történelmi – online is egyre szélesebb körben elérhető – zenepedagógiai 

forrásokat és tananyagokat. Kellő kritikával viszonyul azokhoz a modern 

zenepedagógiai módszerekhez és megközelítésekhez, amelyeknek nem 

központi mozzanata a magyar zenepedagógia legjavát fémjelző értékelv.

Pedagógiai gyakorlatában kihasználja az értékközpontú és kreativitást 

elősegítő pedagógiai megközelítések modern és hagyományos tananyagait és 

eszközeit. Például olyan színvonalas, kreativitást előmozdító tananyagokat 

és módszereket alkalmaz, mint Sáry kreatív zenei gyakorlatai, Kurtág 

Játékok-sorozata, ill. a Kokas-pedagógia elemei. Kvalitásos kortárs és 

történelmi zenepedagógiai forrásokat és tananyagokat egyaránt használ. 

Például az előadási darabok gyakorlását színvonalas korabeli pedagógiai 

kompozíciókkal segíti (a barokk és a klasszika stílusának bevezetésére Anna 

Magdalena Bach Notenbüchleinjából választ darabokat; Mozart billenytűs 

művei mellé Mozart saját ujjgyakorlatait javasolja –  motiválja növendékét, 

hogy kutassa fel, hol találhatók meg ezek a gyakorlatok az Interneten 

[nma.at] –, és arra sarkallja tehetségesebb növendékeit, hogy saját maguk 

ezek szellemében szerkesszenek segédtanulmányokat; a megfelelő 18. 

századi kompzíciókhoz olyan történelmi tananyagokra alapozza a díszítések 

játékos-kereső rögtönzését, mint pl.: Quantz Fuvolaiskolája stb.). 

1.7.    A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási 

módszereket, taneszközöket alkalmaz.

Növendékeit az általa helyesnek vélt zenei kifejezésen túl minden esetben a 

lehetséges alternatívákra is rávezeti. Következetesen megjelenik terveiben, 

hogy a növendék egyéni alkatához, képességeihez mérten adja át az adott 

elem elsajátításához szükséges tudást.

Pedagógiájának alapeleme az empátia: megpróbálja megérezni, mit érez a 

növendék a tananyagban szereplő művészeti alkotással és az azzal való 

munkával kapcsolatban, és megkísérli megérteni a növendék érzései mögött 

ható okokat. Az általa helyesnek vélt zenei kifejezésen túl minden esetben a 

lehetséges (sikerült, ill. kevésbé sikerült; stílusba illeszkedő, ill. kevésbé 

illeszkedő) alternatívákra is rávezeti a növendékeket az órai munka során.
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1.8.  . Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. Az óra- és tematikus tervezeteiben dokumentált módszerei és pedagógiai 

fogásai az önálló, átérzett-átélt zenei elképzelés kialakítását és ezen 

elképzelés valós időben (a zenei előadás során a megfelelő pillanatban) 

történő biztos előhívásának képességét célozzák meg. Növendékei számára 

olyan feladatokat tervez, amelyek révén önállóan kereshetnek meg zenei 

megoldásokat. (Például rendszeresen ad önállóan megtanulandó darabokat; 

az ismételt részeket önállóan díszítve kéri a növendéktől; tehetségesebb 

növendékének egy-egy tételt befejezetlenül vagy hiányosan ad meg, hogy 

házi feladatként vagy rögtönzési gyakorlatként ő maga komponálhassa meg 

a befejezést, ill. egyes részleteit, szólamait stb.) Dokumentálja azokat a 

kihívásokat, amelyek tanítványa önállóságát erősítik (a fentieken kívül pl.: 

növendékei számára kisebb, tét nélküli fellépési lehetőségeket biztosít).

Az órai munka során alkalmazott módszerei és pedagógiai fogásai az önálló, 

átérzett-átélt zenei elképzelés kialakítását és ezen elképzelés valós időben (a 

zenei előadás során a megfelelő pillanatban) történő biztos előhívásának 

képességét célozzák meg. Egy-egy zeneművel, feladattal, megoldással 

kapcsolatban kíváncsi a növendék érzéseire és véleményére, és őszinte 

figyelemmel fordul feléje. Kerüli a zenei folyamatok puszta 

reprodukáltatását (legfeljebb ritkán és pedagógiailag tudatosan, célzott 

módon alkalmazza ezt a módszert). Kész válaszok megadása helyett 

kérdéseket tesz fel – felsőbb osztályokban növekvő mértékben –, amelyek 

átgondolt, tudatos egyéni interpretációkra serkentik a növendéket.

1.9.    Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére.

Terveiben megjeleníti, hogy az elméleti órákon (szolfézs, zeneelmélet, 

zenetörténet) tanultak hogyan képezik a hangszeres tananyag alapját. Ezért 

például a tananyagként elsajátított zeneműveket zeneelméleti szempontból 

mindig elemzi és zenetörténeti kontextusba helyezi. Valamennyi 

stíluskorszak alkotásaihoz kreatívan áll hozzá: például hiteles, az adott 

stílusba és zenei folyamatba illeszkedő díszítéseket és eingangokat, ill. 

legalább könnyebb-rövidebb cadenzákat rögtönöz hangszerén, és 

szisztematikusan megtanítja erre növendékeit.

Az órai munka során műelemzés és interpretáció (előadás) egyensúlyára 

törekszik. A tananyagként elsajátított zeneműveket zeneelméleti 

szempontból folyamatosan elemzi és zenetörténeti kontextusba helyezi. 

Szüntelenül motiválja növendékét arra, hogy az ún. elméleti tudást (szolfézs, 

zeneelmélet, zenetörténet) ne külön tanulja, gyakorolja, hanem minden 

esetben rögtön alkalmazza a hangszeres játékban, ill. az éneklésben. 

Rendszeresen tesz fel erre vonatkozó kérdéseket a hangszeres főtárgyórán. 

Valamennyi stíluskorszak alkotásaihoz kreatívan áll hozzá: például hiteles, 

az adott stílusba és zenei folyamatba illeszkedő díszítéseket és eingangokat, 

ill. legalább könnyebb-rövidebb cadenzákat rögtönöz hangszerén, és 

szisztematikusan megtanítja erre növendékeit.
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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. Tervezeteiben pontosan és korrekt módon rögzíti 

kottaszöveg-választásait – a nyomtatott és az online forrásokból származó 

kottaszövegek esetében egyaránt (milyen kiadású kottát használ, urtext-e 

vagy sem, ill. instruktív kiadás-e, ki adta közre stb.). Ha instruktív kiadást 

használ, megjegyzésben megindokolja választását (pl.: nem puszta 

megszokásból ajánlja Bartók közreadását egy Mozart-szonátából, hanem 

azért, mert Bartók Mozart-interpretációját kiemelkedően jelentősnek tartja), 

és mellette lehetőleg urtextet is ajánl. Nagyobb, ill. tehetségesebb 

növendékeinek megtanítja a kottaszövegek elemző összevetése révén, hogy 

a kottaszövegek egyes típusai milyen célból és milyen módon használhatók 

a tanulás folyamatában (házi feladatként adhatja egy-egy mű eltérő 

kiadásainak – lehetőleg egy urtextjének és egy instruktív kiadásának – 

összehasonlító elemzését). Az online források ajánlásánál figyelembe veszi 

az etikai korlátokat is. Tervezeteiben, reflexióiban, ill. a portfólió szabadon 

választott elemei közé feltölthető annotált linkgyűjteményben megjeleníti a 

növendékei számára ajánlott online kotta- és hangfelvétel-lelőhelyeket, és 

külön kitér azok kritikus és etikus használatának módjaira és ennek 

megtanítására. Megismerteti növendékeit a hangfelvételek legális 

lelőhelyeivel, például a közelben elérhető könyvtárakkal, valamint 

színvonalas hangfelvétel- és kotta-webáruházakat ajánl, különös tekintettel a 

hazai honlapokra (például megmutatja számára a Hungaroton webáruházát 

vagy az Editio Musica Budapest honlapját).

Reflektáltan választja ki növendékei számára a nyomtatott és az online 

forrásból származó kottaszövegeket egyaránt. Ha instruktív kiadást használ, 

mellette urtextet is ajánl és bemutat, elmagyarázva a diáknak, ill. 

érzékeltetve vele, hogy a kottaszövegek egyes típusai milyen célból és 

milyen módon használhatók a tanulás folyamatában (például házi 

feladatként adhatja egy-egy mű eltérő kiadásainak – pl.: urtextjének és egy 

instruktív kiadásának – összehasonlító értelmezését). Az online információk 

kontrollált keretek között tartott, kritikus befogadására nevel. A zenéről 

szóló honlapok és online források hitelességét megvitatja növendékeivel egy-

egy tanult zenemű kapcsán. (Például segíti növendékét a Petrucci Music 

Library-ből [imslp.org] letölthető különböző kottakiadások között való 

eligazodásban, értékük megállapításában, vagy a Youtube-ra feltöltött 

előadások minőségének értékelésében.) Megérteti növendékeivel és 

szüleikkel, hogy mivel a fénymásolt, ill. online díjmentesen letöltött kották, 

ill. hangfelvételek után nem kap jogdíjat az alkotó (előadó), ügyelni kell rá, 

hogy lehetőleg ne ingyen letöltött vagy fénymásolt kottákat használjanak, 

hanem megvásárolt vagy könyvtári példányokat. Megismerteti növendékeit 

a hangfelvételek legális lelőhelyeivel, például a közelben elérhető 

könyvtárakkal, valamint színvonalas hangfelvétel- és kotta-webáruházakat 

ajánl, különös tekintettel a hazai honlapokra (például megmutatja számára a 

Hungaroton webáruházát vagy az Editio Musica Budapest honlapját). 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k:

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

valamennyi növendéke a minőségi, befogadói zenének ne puszta 

reprodukálója, hanem aktív használója legyen. A növendék, kezdeti 

képességszintjétől függetlenül, a zeneszerző partnereként fedezze fel a zenei 

anyagot, játsszék vele abból a célból, hogy a zenei folyamatot érzékenyen és 

görcsöktől-gátlásoktól mentesen, teljes figyelemmel, technikai elemei 

helyett annak zenei tartalmára-mondanivalójára összpontosítva jeleníthesse 

meg. A tanár a növendéknek a művészeti tevékenységgel kapcsolatos hosszú- 

és rövidtávú céljaiból, valamint a benne rejlő maximális lehetőségekből 

indul ki, e célok és a maximális lehetőségek harmonizálásának szándékával. 

A konkrét oktatási célok meghatározásához figyelembe veszi a növendék 

előzetes tudását, motiváltságát és aktuális munkaképességi állapotát 

(lehetőleg a Kovács-módszerben megfogalmazott kritériumok alapján), 

valamint az oktatási környezet lehetőségeit-korlátait.

Legfontosabb konkrét célja az órai munka során, hogy növendéke 

érzékenyen és gátlásoktól mentesen, teljes figyelemmel jeleníthesse meg a 

zenei folyamatot, technikai elemei helyett annak zenei tartalmára 

összpontosítva. Ennek megfelelően a zenetanár nem kényszeríti növendékét 

az általa kívánt tanulási módszerre, hanem folyamatosan keresi a kitűzött 

célhoz vezető utat. Engedi, hogy a növendék a zeneszerző partnereként 

fedezze fel a zenei anyagot saját maga számára, játsszék vele. Soha nem 

elégszik meg azzal, hogy a diák a tantervnek megfelelően megtanulja az 

előírt zeneművet vagy egy részletét, vagyis „elvégzi” a tananyagot. 

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

és órákra bontva is megtervezi.

Pedagógiai terveit hierarchikus célrendszerben látja és láttatja. 

Tervezeteiben dinamikus óramenetet alkalmaz, amely kiváltja az órákra 

bontott tantervet. Nem a heti leírt célokra összpontosít, hanem az éves 

folyamatok irányát képes megtartani a növendék változó prediszpozíciója 

(aktuális mentális, fizikai állapota) ellenére. Nem a tananyag mennyiségét, 

hanem az elvégzett munka minőségét tartja szem előtt: a tananyag – ill. a 

foglalkozási idő – legnagyobb részét kitevő mesterműveknél nem az 

elsajátított anyag mennyiségét tekinti elsődlegesnek, hanem a kidolgozásuk 

mélységét. Ezzel párhuzamosan – a foglalkozási idő kisebb részében – nagy 

mennyiségű könnyű repertoáranyagot is javasol. Képes az eltervezett 

anyagtól eltérni, ha azt a növendék fizikai és mentális állapota megkívánja 

és teret ad az eltervezettséget felülíró pedagógiai ihletnek a tanítás közben.

Az órai munka során mindig megtalálja azokat a feladatokat, amelyek a 

növendék képességeit maximálisan  kihasználják, így azok kihívással bírnak 

számára. A művekkel való foglalkozás során annyi információval szolgál, 

amennyivel a növendék befogadóképességét maximálisan ki tudja használni. 

Nem ad fel olyan zeneművet, amelynek a növendék valamennyi részletét ne 

tudná megérteni-feldolgozni, és az előadás során minden pillanatát időben 

anticipálni belső hallásával, figyelmével. Feladatai, instrukciói sohasem 

csupán egy-egy zenemű betanításának szándékát tükrözik, hanem fejlesztő 

és attitűdformáló hangsúlyúak – az élő zenei anyagon, a zeneműveken 

keresztül. 

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 nem egy-egy zenemű betanításának szándéka érzékelhető, 

hanem a fejlesztő és attitűdformáló célok – az élő zenei anyagon, a 

zeneműveken keresztül. Olyan személyre szabott feladatokat tervez, 

amelyek az adott növendék képességeit maximálisan  kihasználják, így azok 

kihívással bírnak számára, és e célnak megfelelően választja ki a 

megtanulandó zeneműveket is. Csak annyi feladatot kér számon, amennyit a 

növendék lelkesen el is végez. Olyan zeneműveket választ, amelyekkel 

motiválni tudja növendékét, valamint a tanítvány egyéniségének és 

fizikumának is maradéktalanul megfelelnek. Nem ad fel olyan zeneművet, 

amelynek a növendék valamennyi részletét ne tudná megérteni-feldolgozni, 

belülről hallani, és az előadás során minden pillanatot időben anticipálni 

belső hallásával, figyelmével. 

Képes az eltervezett anyagtól eltérni, ha azt a növendék fizikai és mentális 

állapota megkívánja. 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. Csak annyi feladatot kér számon, 

amennyit a növendék lelkesen el is végez. Nem a tananyag mennyiségét, 

hanem az elvégzett munka minőségét tartja szem előtt.
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2.4.  Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.  Tudatában van az online források használatának szakmai-tartalmi korlátaival 

a zenei tevékenység és a gyakorlás során (pl.: megbízhatatlan, felületes, 

szakmailag megalapozatlan információforrásokat, ill. módszertanokat nem 

használ, ill. figyelmeztet ezekre). Pedagógiai gyakorlatában célszerűen és 

kritikusan használja az online kottaforrásokból nyert anyagokat. Ezért csak 

szakmailag megbízható kottaforrásokat használ a tanításban, és ajánl 

növendékeinek. (Például segít nekik az online elérhető urtextek 

megkeresésében [pl.: a Petrucci Music Library-n belül] – 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.) A portfólió dokumentumaiból kiderül, hogy 

biztonsággal meg tudja állapítani egy-egy kottakiadás szövegének 

hitelességét (például a kottaszövegben megjelenő előadási jelek nyomán), 

valamint azt, hogy a tanulás és a gyakorlás folyamatában miként, mire lehet 

és mire nem tanácsos felhasználni az adott kottaszöveget (például egy 

instruktív kiadást). Tervezeteiben kötelezően megjeleníti az általa 

növendékének ajánlott online és offline (nyomtatott) kottaforrásokat, és 

szokatlan kottaszöveg-választásait megindokolja (például azt, hogy miért 

ajánl instruktív kiadást az urtext mellé).

 Növendékei 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). Csak 

szakmailag megbízható online, ill. nyomtatott kottaforrásokat használ a 

tanításban, és ajánl növendékeinek. Kottaszöveg-választásait megindokolja 

nagyobb növendékei számára; például azt, hogy miért ajánl instruktív 

kiadást az urtext mellé. Már kisebb növendékei számára is érzékelteti, a 

felsőbb osztályosoknak pedig megtanítja az adott szerző, ill. korszak 

kottaírási konvencióit, például hogy mit jelent az ív vagy a „portato” jel 

Mozartnál, ill. mit jelent egy 20. századi szerzőnél stb. (e célból mindig 

urtext-kottaképeket használ). Felsőbb osztályos növendékei biztonsággal 

meg tudják állapítani egy-egy kottakiadás szövegének hitelességét (például a 

kottaszövegben megjelenő előadási jelek nyomán), valamint azt, hogy a 

tanulás és a gyakorlás folyamatában miként, mire lehet és mire nem tanácsos 

felhasználni az adott kottaszöveget (például egy instruktív kiadást).

2.5.  Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. Módszertanával, pedagógiai fogásaival a zenei folyamat felszíni elemeire 

(pl.: hangszín, dinamika, tempó) való összpontosítás helyett a zenei tartalom 

(gesztusok, karakterek, narratív, drámai, tonális és formai tartalom) 

kifejezésére sarkallja növendékét. Nem pusztán felszíni tünetek (pl.: „csúnya 

hangszín”, „szürke dinamika”, akaratlanul és zenei értelem nélkül ingadozó 

tempó) kezelését célozza meg, hanem a problémák gyökereit keresi, és 

megoldásuk módját tervezeteiben, ill. reflexióiban rögzíti. 

A zenei folyamat felszíni elemeire (pl.: hangszín, dinamika, tempó) való 

összpontosítás helyett a zenei tartalom (gesztusok, karakterek, narratív, 

drámai, tonális és formai tartalom) kifejezésére sarkall. A problémák 

gyökereit keresi és célszerűen kezeli, nem pusztán felszíni tüneteket (pl.: 

„csúnya hangszín”, „szürke dinamika”, akaratlanul és zenei értelem nélkül 

ingadozó tempó) kezel. 

2.6.  A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt. Azt tartja szem előtt, hogy növendéke élményteli kapcsolatot létesítsen a 

zene tartalmával, ezért óra- és tematikus terveiben a művészeti alkotás 

tartalmainak pedagógiájára összpontosít. Érzékelteti növendékével és 

tudatosítja benne, 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), és ezek révén érzelmeket kelt, 

csillapít, irányít és gondolatokat, cselekedeteket, jellemeket tár fel. 

Esettanulmányban, ill. növendéke dokumentált visszajelzései nyomán 

jellemzi, hogy az aktív, tartalomközpontú befogadás révén hogyan segítette 

elő tanítványa önmagára ismerését, fedeztette fel vele rejtett tulajdonságait, 

képességeit, valamint késztette őt érzelmi állásfoglalásra (például azzal, 

hogy gyakorlatai révén megtanította őt mélyen meghallani egy-egy zenei 

mozzanatot).

A művek tanulása, a gyakorlás megtanítása során ügyel rá, hogy a növendék 

mindig elegendő időt hagyjon saját magának arra, hogy képzelete 

folyamatos kontroll alatt tarthassa a zenei folyamatot (képzeletében 

megfelelő mértékben előre hallja a zenei folyamat következő elemeit), és 

ezáltal minden zenei pillanatot képes legyen meghallgatni, megfigyelni és 

irányítani. Megtanítja növendéknek, hogy annak érdekében adjon magának 

időt, hogy ne az automatizmusok vegyék át az irányítást (ne a „keze 

vezessen”, hanem a képzelete; ne betanult emlékképeket hívjon elő a 

növendék, hanem az előadás során valóban érezze át, élje át a zenei 

mondanivalót). E tekintetben már egyetlen órán is jól érzékelhető a fejlődés.
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2.7.  Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Kiaknázza az együttmuzsikálás, az egymásnak zenélés, a házimuzsikálás 

zenei és társaslélektani jótékony hatását. Rendszeresen lehetőséget teremt 

növendékei számára az együttzenélésre, és portfóliójában dokumentálja 

ezeket az alkalmakat. Gyakran szervez kisebb, családias hangulatú 

növendékkoncerteket, valamint közös órákat, amelyeken a növendékek 

együtt vannak, meghallgatják egymást, elmondhatják véleményüket és 

ezáltal megtanulják, hogy hogyan tudják világosan, célravezetően és a 

bírálatokat tekintve jóindulatúan közölni a zenével kapcsolatos 

gondolataikat.

Tudatosítja növendékeiben az együttmuzsikálás, az egymásnak zenélés, a 

házimuzsikálás zenei és társaslélektani jótékony hatását. Növendékeit 

ösztönzi az együttzenélésre és lehetőséget teremt ilyen alkalmakra.

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét. A portfólió valamennyi dokumentuma tükrözi, hogy nem sztereotipizál, 

növendékeit negatívan nem címkézi, valamennyiüket autonóm 

egyéniségként kezeli. Minden egyes növendékének megkeresi és megtalálja 

azokat a zenélés során (is) kamatoztatható tulajdonságait, ill. képességeit, 

amelyben jó, illetve kiemelkedő. Tervezeteit, esetleírásait ezekre építi föl. A 

növendékek saját képességeiből kiindulva, a tantervi előírások mechanikus 

betartása helyett az egyéni előrehaladás ütemét figyelembe véve fejleszti 

mindegyiküket, megszilárdítva erősségeiket, egyéni arculatukat és utat 

mutatva gyengeségeik leküzdéséhez.

Kerüli növendékeinek nyílt összehasonlítását. Megkeresi és megtalálja 

tanítványának azokat a zenélés során (is) kamatoztatható tulajdonságait, ill. 

képességeit, amelyben jó, illetve kiemelkedő. A növendék saját 

képességeiből kiindulva, a tantervi előírások mechanikus betartása helyett az 

egyéni előrehaladás ütemét figyelembe véve fejleszti növendékét, 

megszilárdítva erősségeit, egyéni arculatát és utat mutatva gyengeségeinek 

leküzdéséhez.

2.9.  Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására. Növendékeit az órák aktív részesévé teszi, nem csupán elszenvedői 

maradnak és mindegyikük motiválásához megtalálja az utat. Ennek 

érdekében pedagógiai fogások gazdag tárát alkalmazza (pl.: kreatív 

metaforák, hasonlatok alkalmazása), amelyeket a portfólióban is 

dokumentál; valamint tervezeteiben bemutatja a már megszerzett zenei 

tudásra épülő rögtönzés jelentőségét az oktatásban. Reflexióiban, 

esettanulmányaiban és tervezeteiben jellemzi, hogy növendékeit milyen 

módszerekkel és pedagógiai fogásokkal ösztönzi arra, hogy a tanult 

művekkel örömmel játsszanak,és azokat a zenei szerkesztés (a dallami-

tematikus, a harmóniai és a formai szerkezet, a gesztusok, a karakterek, a 

narratív és a drámai szerkezet) elemeinek, valamint az interpretáció 

elemeinek (a zenei szerkesztés elemei nyomán az agogika, a tempó, a 

hangszín, a dinamika, az artikuláció stb.) módosításaival variálják.

Növendékei motiváltak, elkötelezettek. Az órák aktív részesévé teszi őket, 

nem csupán elszenvedői maradnak. Megoldások helyett eszközöket ad a 

kezükbe, ezért instrukciók helyett inkább az adott növendék számára 

érthető, befogadható módon kérdez, és kérdései őszinte érdeklődésből 

fakadnak. Növendékével közösen érzelmeket, gondolatokat, jellemeket 

tárnak fel a művészeti alkotás értelmezése során. Meggyőződik arról, hogy 

növendéke valóban érti, hogy mi az az eszköz, amelyet aktuálisan 

gyakorolnak és hogy milyen esetekben tudja alkalmazni. A pedagógiai 

fogások gazdag tárával rendelkezik (pl.: kreatív metaforák, hasonlatok 

alkalmazása).

2.10.    

     

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket.

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 hangszertechnika a 

hangzásigényen alapul: nem más, mint a hangzásigény, a zenei elképzelés 

megvalósításának módja. Ennek megfelelően tervezeteiben valamennyi 

technikatanítással kapcsolatos mozzanatot a zenei cél (a zenei elképzelés) 

megvalósításának rendeli alá. Mellőzi például az öncélú, mechanikus 

skáláztatást vagy az indokolatlan – önmagáért való – etűdöztetést.

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 technikai elemek elsajátítása 

soha nem cél, hanem eszköz a zenei előadóművészi tevékenység lényegi 

céljainak eléréséhez: a zenei tartalom valós időben történő átéléséhez és 

közléséhez. Ezért először mindig a hangzásigényt teremti meg, kelti fel a 

növendékben, és ahhoz keresik meg együtt a megvalósításának módját 

(vagyis a technikát).
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2.11.    

     

Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. Nem a tervezett módszert, hanem az átadni kívánt tudás célba juttatását, ill. 

a fejleszteni kívánt képességet tartja szem előtt. Ezért többféle módszertani 

megoldásban gondolkodik és a pedagógiai fogások gazdag tárát aknázza ki 

(pl.: kreatív metaforák, hasonlatok alkalmazása). Különböző zenei 

megoldások és interpretációk keresésére mint örömteli játékra, érzékeny és 

figyelmes kutatásra sarkallja a növendéket, s ezt beépíti óraterveibe. 

Személyre szabott, előzetes zenei tudással megalapozott kreatív-játékos és 

változatos házi feladatokat, zeneileg káros sémáktól (pl. sokszori 

mechanikus ismétlés, mechanikus és reflektálatlan metronómhasználat, az 

„egyenletes” játék megkövetelése) mentes gyakorlási útmutatást ad. 

Különböző zenei megoldások és interpretációk keresésére mint örömteli 

játékra, érzékeny és figyelmes kutatásra sarkallja a növendéket. Pedagógiai 

fogások gazdag tárát aknázza ki (pl.: kreatív metaforák, hasonlatok 

alkalmazása). Személyre szabott, előzetes zenei tudással megalapozott 

kreatív-játékos és változatos házi feladatokat, zeneileg káros sémáktól (pl.: 

sokszori mechanikus ismétlés, mechanikus és reflektálatlan 

metronómhasználat, az „egyenletes” játék megkövetelése) mentes gyakorlási 

útmutatást ad. 

2.12.    

     

Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. Terveit az óra eredményességének függvényében folyamatosan 

felülvizsgálja, mert egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy a tanulás 

adott pillanatában a tanulást és a megértést leginkább akadályozó 

problémára hívja fel a növendék figyelmét. Attól függően, hogy a növendék 

milyen szellemi és lelki diszpozícióval érkezik az órára, milyen módon 

reagál, a tervezettől eltérő módot választ arra, hogy eljusson hozzá. 

Óratervei rugalmasságot mutatnak: tartalmazzák az előre látható 

nehézségeket, és a megoldásukra kidolgozott lehetséges válaszokat. Az óra, 

ill. tematikus terv önértékelésében rámutat a tervezet erősségeire és 

esetleges problémáira, hiányosságaira, amelyek a tanítás, ill. tanulás 

folyamatában kerültek napvilágra.

Terveit az óra eredményességének függvényében folyamatosan 

felülvizsgálja, mert egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy a tanulás 

adott pillanatában a tanulást és a megértést leginkább akadályozó 

problémára hívja fel a növendék figyelmét. Attól függően, hogy a növendék 

milyen szellemi és lelki diszpozícióval érkezik az órára, milyen módon 

reagál, a tervezettől eltérő módot választ arra, hogy eljusson hozzá, hiszen az 

utat sokszor az óra folyamatában kell megtalálni. Az órai munka során teret 

ad a pedagógiai ihletnek. Ezek eredményeképpen már egyetlen tanóra 

folyamatában jól érezhető a fejlődés a növendék számára is: például jobban 

képes átlátni a zenemű szerkezetét, átélni a tartalmi elemeit, megoldani 

technikai jellegű problémáit a megfelelő időtávú anticipálás (előre 

elképzelés) segítségével. 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

 Szakterületi/szakspecifikus példák

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Szaktárgyi KKK-k:

Indikátorok
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3.1.  Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket.

Elsődleges célja, hogy növendéke elsajátítsa azt a komplex képességet, hogy 

a zenei folyamatot érzékenyen és gátlásoktól mentesen, teljes figyelemmel, 

annak zenei tartalmára-mondanivalójára összpontosítva élhesse át és 

jeleníthesse meg. Ezért olyan feladatokat, gyakorlatokat tervez, amelyek 

révén növendékei élményként, kalandként láthatják a zeneórákat és teljes 

figyelemmel megvalósuló játékként a zenélés folyamatát. Tematikus tervei, 

ill. esettanulmányai tanúsítják, hogy növendékei szükségleteire és céljaira 

nem úgy épít, hogy automatikusan, reflektálatlanul enged követeléseiknek, 

kívánságaiknak (például a repertoáranyaggal kapcsolatban), hanem azokat 

tudomásul véve – és adott esetben kielégítve – szeretettel, figyelemmel, 

empatikus megértéssel, ám következetesen és rendszeres munkával irányítja 

őket az elsődleges célhoz vezető útra. 

Pedagógiájának alapeleme az empátia: megpróbálja megérezni, mit érez a 

növendék a tananyagban szereplő művészeti alkotással és az azzal való 

munkával kapcsolatban, és megkísérli megérteni az érzései mögött ható 

okokat. 

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

esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.

Csak olyan zenei és technikai módszereket, ill. elemeket oktat, amelyek az 

egészséget, a növendék pszichés és fizikális állapotát nem rontják (például 

nem rombolják önbecsülését és nem veszélyeztetik munkaképességét, mint a 

folyamatos kudarcéleménnyel járó módszertani elemek, ill. a befeszülést, 

fizikai fájdalmakat okozó technikai tréning stb.).Az  órába betervezi a 

növendékek fizikai, mentális és érzelmi állapotát megőrizni, ill. javítani 

képes munkaképesség-gondozás módszertanát a megfelelő képzettség 

(legalább 30 órás alapképzettség) birtokában. Reflexióiból, 

esettanulmányaiból kiderül, hogy ismeri a szereplésekkel járó belső 

feszültségek formáit és ezek leküzdésére elsősorban a zenemű 

mondanivalójára (tartalmi elemeire) való figyelmi összpontosítás hatékony 

módszereit alkalmazza, amely az előadás folyamatában nem hagy teret 

zavaró – például az énképpel, önbizalommal kapcsolatos – gondolatoknak az 

előadóművész képzeletében. 

Növendékei belső feszültségeit hatékonyan kezeli az órákon, ill. nem 

indukál bennük szorongást. Az óra folyamatában a lehető legtöbb 

megérdemelt sikerélményhez juttatja növendékeit. Csak olyan zenei és 

technikai módszereket, ill. elemeket oktat, amelyek az egészséget, a 

növendék pszichés és anatómiai állapotát nem rontják. Az órai munkában 

helyet ad a növendékek fizikai, mentális és érzelmi állapotát megőrizni, ill. 

javítani képes munkaképesség-gondozás módszereinek (a Kovács-módszer 

gyakorlatainak), melyekkel hatékonyan enyhíteni tudja a túlzott szereplési 

izgalmat. 

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

tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra.

Óraterveiben rögzíti, hogy egy-egy zenemű interpretációnak tanítása során 

kipróbáltat, megkerestet növendékével többféle megoldást – ha lehet, „jó” és 

„rossz”, hiteles és kevésbé hitelesnek tekinthető megoldásokat is –, hogy a 

növendék megérezze különbségeiket és hatásukat. Nem a konkrét 

hanghibákra, intonációs hibákra (melléütésekre, melléfogásokra) 

összpontosít, hanem a zenei anticipálásnak (az előre elképzelésnek) ezek 

mögött rejlő hiányosságaira. Reflexióiban, esettanulmányaiban jellemzi, 

hogy milyen gyakorlatok és pedagógiai fogások révén tanította meg egy-egy 

növendékét a zenei elképzelés hiányosságainak módszeres kijavítására − 

amelyek a felszíni hanghibákat okozták −, és fejlesztette ezáltal hatékonyan 

technikai, ill. intonációs készségét. Reflexióiból kiderül, hogy a hibákat 

lehetőségekként értelmezi, melyek a rövid, ill. hosszú távú megoldáshoz 

vezető út útjelzőiként szolgálnak mind önmaga, mind pedig növendékei 

számára.

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden 

növendék hibázhat és lehetősége van a javításra. Elsősorban nem a 

megvalósult hibát (melléütést, melléfogást) tekinti hibának, hanem a 

mögötte meghúzódó hibás, ill. hiányos elképzelést. A hibákat minden 

esetben lehetőségekként értelmezi, melyek a megoldáshoz vezető út 

útjelzőiként szolgálnak. Egy-egy zenemű interpretációnak tanítása során 

kipróbáltat, megkerestet növendékével „jó” és „rossz”, hiteles és kevésbé 

hitelesnek tekinthető megoldásokat egyaránt, hogy a növendék megérezze 

különbségeiket és hatásukat.
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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 van rá 

lehetősége (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 növendék figyelmét a 

zenei tevékenységről nem elvonó dekorációval díszíti (a falon a figyelmet 

elvonó személyes fotók helyett pl. a barokk díszítések összefoglaló 

táblázatával), megfelelő felszerelést biztosít (nyomtatott és hangzó zenei 

anyag, kottatartók, pianínó vagy zongora, ideális esetben tükör), és 

szellőzteti termét. Tervezeteiben a tanítási környezet leírása során 

figyelembe veszi ezeket a szempontokat.Az óráin rendszeresen alkalmazza a 

zenei munkaképesség-gondozás módszereit (a Kovács-módszer 

gyakorlatait), amennyiben a szükséges képzettséggel rendelkezik.

Óráin teljes figyelemmel való összpontosítást, egészség- és 

környezettudatosságot elősegítő tanulási környezetet teremt a rendelkezésre 

álló lehetőségek maximális kihasználásával. Amennyiben van rá lehetősége 

(például saját tanteremben tanít), olyan oktatási környezetet alakít ki, amely 

a feladatra való hatékony összpontosítást segíti. Ennek érdekében termét 

legfeljebb egyszerű, a növendék figyelmét a zenei tevékenységről nem 

elvonó dekorációval díszíti (a falon a figyelmet elvonó személyes fotók 

helyett pl. a barokk díszítések összefoglaló táblázatával), megfelelő 

felszerelést biztosít (nyomtatott és hangzó zenei anyag, kottatartók, pianínó 

vagy zongora, ideális esetben tükör), és szellőzteti termét. Az óráin 

rendszeresen alkalmazza a zenei munkaképesség-gondozás módszereit (a 

Kovács-módszer gyakorlatait), amennyiben rendelkezik a szükséges 

képzettséggel.

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.

Tervezeteiben dokumentálja, hogy növendékét önálló gondolkodásra, 

keresésre neveli, valamint arra, hogy a tanultakat új anyagon is képes legyen 

alkalmazni. Olyan feladatokat ad, melyeket a növendék képes rendszerben 

látni és egy idő után önállóan is képes a rendszer tökéletesítésére, 

fejlesztésére éppúgy, mint érvényes alternatívák kialakítására. 

Növendékeit önálló gondolkodásra, keresésre neveli, valamint arra, hogy a 

tanultakat új anyagon is képes legyen alkalmazni. Olyan feladatokat ad, 

melyeket a növendék képes rendszerben látni és egy idő után önállóan is 

képes a rendszer tökéletesítésére, fejlesztésére. 

3.6.  Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására.

Reflexióiban jellemzi azt a folyamatot, hogy a tanult zeneműveken keresztül 

hogyan tanítja meg szisztematikusan növendékét önmagát (önmaga játékát) 

hallgatni és pontosan hallani. Terveiben és reflexióiban jellemzi (ill. 

értékeli), hogy hogyan segíti (ill. segítette) módszertanával, feladataival a 

zeneműveknek a növendék képzeletéből kiinduló, elmélyült megismerését és 

a zenei folyamatban való érzékeny, biztonságos és kényelmes tájékozódás 

képességét. Hatékony és élvezetes, zeneközpontú módszereket, feladatokat 

javasol a zeneművek otthoni gyakorlására, és ezeket terveiben, reflexióiban 

rögzíti. 

A tanult zeneműveken keresztül szisztematikusan tanítja növendékét 

önmagát (önmaga játékát) hallgatni és pontosan hallani. A zeneművek 

elmélyült, a növendék képzeletéből kiinduló megismerését és a művekben 

való érzékeny, biztonságos és otthonos tájékozódás képességét segíti 

feladataival, módszertanával. Az órai munka során útmutatást ad arra, hogy 

a zeneművek gyakorlását a növendék képes legyen úgy megszervezni és 

kivitelezni, hogy az egyszerre legyen élvezetes és sikeres.

3.7.  Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra.

Személyre szabott, előzetes zenei tudással megalapozott kreatív-játékos és 

változatos házi feladatokkal segíti a tanulási nehézségek leküzdését és 

felkelti a tanulási érdeklődést. A tanulási problémák megelőzése érdekében 

zeneileg káros sémáktól mentes gyakorlási útmutatást ad, melyet tematikus, 

ill. óraterveiben rögzít. Például kerüli a sokszori mechanikus ismétlést, a 

mechanikus és reflektálatlan metronómhasználatot, a – rendszerint 

ütésszinten – „egyenletes” játék megkövetelését. 

Személyre szabott, előzetes zenei tudással megalapozott kreatív-játékos és 

változatos házi feladatokat ad. Gyakorlási útmutatásai zeneileg káros 

sémáktól mentesek. Például kerüli a sokszori mechanikus ismétlést, a 

mechanikus és reflektálatlan metronómhasználatot, a – rendszerint 

ütésszinten – „egyenletes” játék megkövetelését.
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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 

növendékeit. Tudatosítja bennük, hogy veszélyt hordoznak, amennyiben 

addiktívvá és mélységében feldolgozhatatlanul 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. A hang- és képfelvétel elérhető 

lehetőségeit kihasználja a tanítás folyamatában (például reflexiói során, ill. 

esettanulmányban jellemezheti, hogyan használta fel a kép- és hangrögzítés 

lehetőségeit növendéke képességeinek fejlesztésére saját játékának 

hallgatása-hallása terén). Igényességre neveli növendékeit az online 

információforrásokkal kapcsolatban (pl.: a Petrucci Music Library 

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

növendékei számára, különös tekintettel a történelmi korú – 1950 előtti – 

hangfelvételekre (a Youtube-on kívül pl. olyan népzenei adatbázisok, mint a 

db.zti.hu). Színvonalas zenepedagógiai és zenei közéleti forrásokkal 

ismereti meg tanítványait (pl. parlando.hu, muzsikalendarium.hu, 

fidelio.hu). Ha lehetőség nyílik rá, megismerteti őket a színvonalas koncert- 

és más kulturális programok portáljaival (pl.: muzsikalendarium.hu, 

fidelio.hu, 7ora7.hu, port.hu), 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 növendékei számára ajánlott online 

forrásokat. Megjegyzéseiben kitér az egyes honlapok szakmai értékére.

Az IKT-eszközök tudatos, reflektált használatára tanítja növendékeit. 

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. A zenetanár otthoni hangfelvételek készítésére 

és elemzésére sarkallja növendékeit (túlzásoktól mentesen, a hozzászoktatást 

elkerülve akár már a széles körben elérhető eszközeikkel, pl. a növendékek 

okostelefonjaival is), saját játékuk pontos meghallásának képességét 

fejlesztve ezáltal.  Kihasználja a hang- és képfelvételt iskolai keretek között, 

ill. a növendék által elérhető lehetőségeit a tanítás folyamatában is,  és 

megbeszéli növendékeivel az otthon készített hangfelvételek tanulságait. Az 

adott órai anyaghoz kapcsolódóan minőségi online hangfelvétel-forrásokat 

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

hangfelvételekre (a Youtube-on kívül pl. olyan népzenei adatbázisok, mint a 

db.zti.hu). Az óra keretében röviden megbeszéli nagyobb növendékével 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.  Felhívja növendéke figyelmét 

a színvonalas koncert- és más kulturális programok portáljain közölt 

programokra (pl.: muzsikalendarium.hu, fidelio.hu, 7ora7.hu, port.hu), 

kedvezményes jegyrendelési lehetőségekre stb.

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

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

Indikátorok

Szaktárgyi KKK-k:

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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4.1.  Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. Dokumentumai tükrözik, hogy a zenei tevékenységre és a zenepedagógiára 

nem önálló, a világtól és annak szemléletétől elkülönült tevékenységként 

tekint, hanem tudja és hitelesen érezteti, hogyan kapcsolódik az 

értékközpontú zenélés a kívülre (a más dologra) figyelés képességéhez, és 

ennek révén a természeti-környezeti, a kulturális és az emberi értékek 

tiszteletéhez és védelméhez. Pedagógiai tevékenységének minden 

mozzanatában az értékes műalkotások befogadására nevel. Reflexióiból 

kiderül, hogy olyan érzelmi kapcsolatot teremt a növendékben az 

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

mindennapos szükségletté válik. 

Pedagógiai tevékenységével az értékes műalkotások befogadására nevel. 

Olyan érzelmi kapcsolatot teremt a növendékben az értékközpontú, igényes 

aktív zenélés iránt, hogy az számára örömforrássá, mindennapos 

szükségletté váljon. Ennek érdekében a tananyag – ill. a foglalkozási idő – 

legnagyobb részét kitevő mesterműveknél nem az elsajátított anyag 

mennyiségét tekinti elsődlegesnek, hanem a kidolgozásuk mélységét. A 

tanórán időt fordít a mesterművek részleteinek mély kidolgozására és a 

könnyebben feldolgozható repertoáranyag darabjainak átjátszására, rövid 

elemzésére is. 

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

sokoldalúan tárja fel.

Terveiben jellemzi azokat a módszertani elemeket és fogásokat, amelyek 

növelik a tanítvány önismeretét és önbizalmát. Például engedélyt ad 

növendékének arra, hogy kísérletezzék a zenei anyaggal – játsszon mindent 

másképp. Reflexióiban jellemzi, hogy miként sikerült az egyes növendékek 

személyiségéhez, preferenciáihoz illeszkedő módszereket és pedagógiai 

fogásokat megtalálnia a vele való foglalkozás során. Arra törekszik, hogy 

növendékei képesek legyenek kiküszöbölni a személyiségükben rejlő 

valamennyi olyan gátló mozzanatot, amelyek akadályozzák őket abban, hogy 

szabadon és kényelmesen érezzék magukat a zenélés folyamatában. Mind 

tervezeteiben, mind reflexióiban részletesen jellemzi az e célból kitalált 

zenei feladatokat – többek között azokat a módszertani elemeket és 

pedagógiai fogásokat, amelyek révén a növendék figyelmét hatékonyan 

képes a zene tartalmi elemeire terelni. (Például megéreztetheti 

növendékével, hogy a térben hová és hogyan helyezzen el képzeletében el 

egy hangot, hogy ennek révén megfelelően kifejezze a hang metrikai vagy 

dallamalkotó szerepét; vagy segíthet növendékének, hogy a játék során 

átélhesse a zenedarabban rejlő történetszerűséget stb.) 

Olyan módszertani elemeket és fogásokat alkalmaz, amelyek növelik a 

tanítvány önismeretét és önbizalmát. Például engedélyt ad növendékének 

arra, hogy kísérletezzék a zenei anyaggal – játsszon mindent másképp. 

Módszerei és pedagógiai fogásai segítenek abban, hogy a növendékek a 

személyiségükben rejlő valamennyi olyan gátló mozzanatot képesek 

legyenek ellenőrzésük alá vonni, amelyek akadályozzák őket abban, hogy 

szabadon és kényelmesen érezzék magukat a zenélés folyamatában. Ennek 

érdekében például olyan módszertani elemeket és pedagógiai fogásokat 

alkalmaz, amelyek révén a növendék figyelmét hatékonyan képes a zene 

tartalmi elemeire terelni. (Például megéreztetheti növendékével, hogy a 

térben hová és hogyan helyezzen el képzeletében el egy hangot, hogy ennek 

révén megfelelően kifejezze a hang metrikai vagy dallamalkotó szerepét; 

vagy segíthet növendékének, hogy a játék során átélhesse a zenedarabban 

rejlő történetszerűséget stb.) 

4.3.  A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli. A megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe veszi 

növendékének sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit. 

Dokumentumiaban rögzíti, hogy ezekből kiindulva hogyan volt képes 

formálni a növendék ízlését, kibontakoztatni előadói fantáziáját, a zenei és 

előadói karakterek–jellemek iránti érzékenységét, a zeneművekhez való 

élménytelített és alkotó hozzáállását, kreativitását – s ezzel a zenei alkotások 

szerzőinek szándékait kutató és azokat megfejteni képes partnerré nevelni 

őt. 

Mindig elegendő időt hagy a növendék számára, hogy kísérletezhessen a 

zenei anyaggal, illetve a zenei folyamatban kellően előre hallja képzeletében 

az elkövetkező eseményeket. Kiemelkedően fontosnak tartja, hogy 

növendéke élményként, kalandként lássa a zeneórákat és teljes figyelemmel 

megvalósuló játékként a zenélés folyamatát. 
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4.4.  A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik.

Tervezeteiben és reflexióiban dokumentálja, hogy hozzáállása és az általa 

adott feladatok révén hogyan ismert rá a növendék saját erősségeire és 

(rejtett) igényeire, valamint miképpen alakította ki személyes tanulási 

céljait. Növendékprofiljaiból kiderül, hogy tudatában van a növendék 

személyiségének azokkal a vonásaival, amelyek a zenélésében tükröződnek 

(pl. nyitottság, őszinteség, önbizalom, kitartás, képesség a figyelmi 

perspektíva gyors váltására stb.), és ezek szisztematikus fejlesztésére 

gyakorlatokat talál ki. A növendék motivációját tekintetbe véve segíti őt a 

pályaorientációban (pl. esettanulmányokban dokumentálhatja ennek 

példáit).

Alapvetően fontosnak tartja, hogy a zenetanulással jól fejleszthető 

személyiségjegyek (pl. nyitottság, őszinteség, önbizalom, kitartás, képesség 

a figyelmi perspektíva rugalmas, gyors váltására stb.) a tananyagon, ill. a 

tanítás-nevelés folyamatán keresztül a tanórán fejlődjenek. Ezt egyrészt 

saját, azonosulási mintát közvetítő nyitott, lelkes, figyelemteljes és 

merevségtől, valamint irreális gátlásoktól mentes, szabad személyiségével 

éri el; másrészt pedig az általa alkalmazott módszertanával, amely a zenei 

folyamat tartalmi elemeire való, minden pillanatban mély és teljes figyelmi 

összpontosítást célozza meg. Például engedi növendékének – mindig 

elegendő időt ad számára – , hogy az elhangzás pillanatában átérezhessen 

egy zenei összefüggést (őszintén, mélyen átéljen egy-egy harmóniai 

mozzanatot, egy-egy záróhang kicsengését stb.).

4.5.  Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes 

számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.

Felismeri és türelemmel, megértéssel viszonyul növendékei tanulási vagy 

személyiségfejlődési nehézségei iránt; jellemzéseiből kiderül, hogy a 

címkézés helyett az empatikus odafordulást, átérzést részesíti előnyben. 

Támogatja érzelmei feldolgozásában a személyiségfejlődésükben 

problémákkal küzdő növendéket a zenei nevelés eszközeivel. Reflexióiban 

részletesen dokumentálja ezeket az eseteket. 

Az órai munka során felismeri és türelemmel, megértéssel viszonyul 

növendékei tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségei iránt. A címkézés 

helyett az empatikus odafordulást, átérzést részesíti előnyben, ezzel teljesen 

feloldja és szabaddá teszi növendékét.

4.6.  Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára 

hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is 

valósítja.

Érzékeny a hátrányos, ill. a számára megszokottól eltérő szociokulturális 

helyzetből fakadó nehézségekre és külön figyelemmel – adott esetben 

többlet időráfordítással – fordul az érintett növendékeihez. 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.

Érzékeny a hátrányos, ill. a számára megszokottól eltérő  szociokulturális 

helyzetből fakadó nehézségekre és külön figyelemmel – adott esetben 

többlet időráfordítással – fordul az érintett növendékeihez. Például ha 

megteheti, szükség szerint továbbtartja az órát és közösen megbeszélik a 

fölmerülő problémákat. Ezekben az esetekben különösen fontosnak tartja, 

hogy a megfelelő tempóban előrehaladó, maradandó eredményeket jósló, 

minőségi munkát részesítse előnyben a tanterv mennyiségi előírásaival 

szemben.

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

egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.

Egyéni tanítás esetén: felismeri és megbecsüli minden egyes növendék 

sajátos tehetségét, és eltökélt a fejlesztésük iránt. Megszilárdítja a növendék 

zenei erősségeit, egyéni arculatát és utat mutat gyengeségeinek 

leküzdéséhez.

Egyéni tanítás esetén: felismeri és megbecsüli minden egyes növendék 

sajátos tehetségét, és eltökélt a fejlesztésük iránt. Megszilárdítja a növendék 

zenei erősségeit, egyéni arculatát és utat mutat gyengeségeinek 

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

megértést elősegítő módon reagál rájuk.

A zenei elemek, valamint egy-egy adott zenei cél szolgálatában álló 

technikai elemek helyes gyakorlásának lehetőségeit megerősítendő többféle 

– helyes és helytelen – megoldásra is rávezeti a növendéket, és közösen 

elemzik ezek különbségeit. A hibáknak, nehézségeknek mindig a tényleges 

okait orvosolja (elsősorban a zenei elképzelés hiányosságait), és nem 

felszínes megoldásokat alkalmaz. Ilyen felszínes megoldás például a nehéz 

hangszeres részek gyakorlásában a sokszori mechanikus ismétlés – ez 

eredménytelen és legtöbbször káros –, és helyes a nehéz pillanatok 

előrejelzésének és az ezekre időben történő, oldott figyelésnek a gyakorlása. 

A lüktetésérzék fejlesztésében jellemzően nem az ütésszintű 

egyenletességből indul ki, hanem az ütemek, ütempárok, vagy még nagyobb 

egységek metrikai szintjéből (ezért nem használ metronómot a lüktetésérzék 

fejlesztésére és soha nem üti mechanikusan a mérőütést), és érzékelteti, 

hogy az egyenletesség a zenei előadásban rendszerint nem ütésszinten 

érvényes – ami az ütések sulykolását eredményezné és mind fizikailag, mind 

képzeletében beszorítaná a növendéket –, hanem lényegesen nagyobb 

időtávlatokban.

A növendékre soha nem erőszakolja rá saját személyiségét és látásmódját. A 

tévesztésre való összpontosítás helyett a megoldáshoz vezető útra 

koncentrál: a hibára a fejlődés lehetőségeként tekint, a fejlődést előrelendítő 

tényezőként. (Például az órai munka során gyakran kifejezi a növendék 

számára azt, hogy a hiba „segítőtárs”, hiszen megmutatja az utat a 

továbblépéshez.) Nem pusztán közli vele a hiba tényét, hanem rávezeti őt 

arra a gondolkodásmódra, amelyben a hiba megoldása egy fejlődési folyamat 

részeként nyer értelmet. (Például ha a tanár véleménye szerint a növendék 

rosszul értelmezi a zenemű egy részletét, nem ezt a tényt közli vele, hanem 

megkéri a növendéket, hogy játsszék el az interpretációval: játssza el 

sokféleképp az adott részletet, s ennek nyomán vezeti rá őt a helyesnek 

tetsző megoldásra. Ha a növendék siet vagy lassul az előadás folyamán, a 

tanár nem pusztán közli ennek tényét – ezzel az információval a legtöbb 

növendék nem tud mit kezdeni, és görcsössé, merevvé válik –, hanem 

megmutatja az utat arra, hogyan tekintse át és érezze át képzeletében a 

zenemű formaszerkezetét az előadás folyamatában, hogy képes legyen 

megtartani a tempót. Ilyen esetben a tanár semmiképpen nem üti 

reflektálatlanul a taktust, hiszen azzal csak görcsösséget idéz elő. 

4.9.  Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben kezeli.

A saját tanításában sikeresen alkalmazott feladatokból, gyakorlatokból más 

növendékek egyedi fejlesztési céljait is kiszolgálni képes variációkat készít. 

Törekszik módszertani kultúráját saját gyakorlatgyűjteménnyel (ill. 

pedagógiaifogás-tárral) gazdagítani e célból. Oldottá, motiválttá és 

figyelmessé teszi növendékét, és a zenei tartalmat tükröző és egészséges, 

kényelmes testi kifejezést segíti elő. Például az órai munka során helyet ad a 

zenei munkaképesség-gondozás módszereinek (a Kovács-módszer 

módszertanának, gyakorlatainak) a legalább 30 órás alapképzés elvégzése 

alapján. 

Az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat tekinti irányadónak, 

ennek eredményeként növendékei teljes figyelemmel belevonódnak az 

óráiba, és az órai munkából jól megfigyelhető-kikövetkeztethető, hogy 

örömmel és motiváltan gyakorolnak otthon, valamint ritkán hiányoznak az 

órákról.

4.10.    

     

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását.

Növendékprofiljaiban kifejti, hogyan fejlődött tanítványa az elmúlt fél-, ill. 

egy évben. Ezekre a jellemzésekre utal a tervezetekben a tananyag 

kiválasztásakor és a feladatrendszer felépítésekor. Reálisan és szakszerűen 

elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. 

Ennek eredményeként növendékei motiváltak arra, hogy folytassák zenei 

tanulmányaikat, valamint a befogadói zenét értékelő és használó, 

értékorientált fiatalokká válnak. Követi tehetséges tanítványainak 

pályairányultságát, és ezt portfóliójában dokumentálja.

Érzékelteti a növendék számára, hogy az általa adott feladatok egy rendszer 

(például módszertan) részeit alkotják, melyet a növendék maga is 

elsajátíthat és önállóan alkalmazhat, tökéletesíthet és fejleszthet. 

Szaktárgyi KKK-k:

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

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

osztályfőnöki tevékenység
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

5.1.  Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. Óráin inspiratív-kreatív légkört teremt, melyben valamennyi növendék a 

képességeinek legjavát tudja aktivizálni. Ennek érdekében olyan feladatokat, 

gyakorlatokat tervez, amelyekben a növendék képes kibontakoztatni 

kreativitását és saját maga alakíthat ki személyes viszonyulást a 

zeneművekhez. A jó munkaképesség megteremtése érdekében óraterveiben 

rögzítheti például az óra eleji rövid bemelegítést a Kovács-módszer 

felhasználásával, mely a növendék mentális és fizikális állapotát kedvezően 

befolyásolja. 

Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó és inspiratív-kreatív légkört teremt, 

melyben valamennyi növendék a képességeinek legjavát tudja aktivizálni. A 

Kovács-módszer gyakorlataiból vett rövid bemelegítéssel igyekszik 

megteremteni a zeneórai tevékenységre való alkalmasságot. A növendék 

jólétének minden aspektusával (érzelmi-lelki, értelmi, fizikai, szociális) 

törődik, és kész a nehézségek jelzésére is. Ezek érdekében alkalmazza az 

együttműködő és a szuggesztív kommunikáció eszközeit. Például ügyel arra, 

hogy olyan kifejezéseket alkalmazzon az órai munka során, amelyek révén a 

növendék oldottságát és figyelmi összpontosítását segíti (pl. mozgás, 

áramlik, adni, szeretet, oldás, pulzus), és kerüli az olyan kifejezések 

használatát ill. elővigyázatosan alkalmazza azokat a kifejezéseket és 

képzeteket, amelyek szorongást, kontraproduktív feszültséget kelthetnek 

(pl.: tartás, megütés, nyomás, kitartani, hallgatni, koncentrálni, jó, rossz, 

hangos).

5.2.  Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. A portfólió megfogalmazásai arról tanúskodnak, hogy a lehetőségeket látja 

mindegyik növendékében, és megtalálja bennük azokat a szakmai vagy 

személyiségbeli erősségeket, amelyekre építhet a tanítás–tanulás 

folyamatában. Dokumentálja (pl.: esettanulmányokban, a reflexiók során), 

hogy művészetpedagógiai munkájának hatására növendékei őszintén 

elfogadóbbak, megértőbbek lettek az általuk képviseltektől eltérő értékek, 

vélemények, interpretációk iránt – akár egyetlen óra folyamatában is. Ezt 

többek között úgy éri el, hogy a tanult művekből eltérő interpretációkat 

alakítanak ki közösen; esetleg nagyobb, ill. tehetségesebb növendékekkel 

időt szakítanak arra egy-egy órán, hogy otthon meghallgatott, eltérő 

interpretációkat elemezzenek egy-egy műből nem a puszta értékelés céljával, 

hanem az előadói hozzáállás, ill. választások megfejtésének empatikus 

szándékával.

Pozitívan nyilatkozik az egyes növendékek képességeiről és a fejlesztendő 

képességek mellett a lehetőségeket is látja mindegyikükben. 

Művészetpedagógiai munkájának hatására növendékei őszintén 

elfogadóbbak, megértőbbek az általuk képviseltektől eltérő értékek, 

vélemények, interpretációk iránt. Ezt például úgy éri el, hogy a tanult 

művekből eltérő interpretációkat alakítanak ki az órán – amelyek közül a 

növendék szabadon kiválaszthatja a hozzá legközelebb állókat –, és értékelik 

mindegyik előnyeit; esetleg nagyobb, ill. tehetségesebb növendékekkel időt 

szakítanak arra az órán, hogy otthon meghallgatott, eltérő interpretációkat 

elemezzenek egy-egy műből nem a puszta értékelés céljával, hanem az 

előadói hozzáállás, ill. választások megfejtésének empatikus szándékával.

5.3.  Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.

Értékeli és elismeri a növendék személyes tapasztalatainak és 

szociokulturális hátterének fontosságát. Óraterveiben, esettanulmányaiban 

dokumentálja, hogy ha célszerűnek látja, tapintattal képes e háttérre építve 

közel hozni növendékéhez a műalkotásokat. Az óra megtervezésénél arra 

összpontosít, hogy olyan személyre szabott, alkotó feladatokat tervezzen, 

amelyekben valamennyi növendékét sikerélményhez juttathatja. (Például ha 

a növendék, kulturális háttere nyomán, a hallás utáni játékban emelkedik ki 

a kottából való játék rovására, a kottaolvasási, ill. kottakép-feldolgozási 

feladatokat hallás utáni játékkal kombinálja; vagy távoli kultúrából érkező 

növendék számára olyan sajátos repertoáranyagot jelöl ki, amellyel 

hatékonyan bevezetheti őt a nyugati műzenébe, és külön figyelemmel fordul 

felé.) Reflexióiban korrekt módon – az esetleges kudarcokra is kitérve – 

jellemzi e feladatok, gyakorlatok fejlesztő hatását.

Értékeli és elismeri a növendék személyes tapasztalatainak és 

szociokulturális hátterének fontosságát. Érdeklődik e háttér iránt, és ha 

célszerűnek látja, tapintattal képes arra építve közel hozni növendékéhez a 

műalkotásokat. Valamennyi növendékét sikerélményhez juttatja az óra 

keretein belül.

 Szakterületi/szakspecifikus példák

Indikátorok
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5.4.  Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a 

szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.

Terveiben jellemzett 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; vagy például olyan koncerteket, ünnepi zenés 

eseményeket hív életre, amelyek megszervezése során a gyerekek saját 

ötleteiket is megvalósíthatják együttesen, együtt tudnak működni a 

háttérmunkában és az esemény sikere az együttműködés mértékén múlik.

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.

5.5.  Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható értékeléssel.

Az egyéni oktatásban nem értelmezhető indikátor („N. é.” értékelés). Az egyéni oktatásban nem értelmezhető indikátor („N. é.” értékelés).

5.6.  A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és 

hatékonyan kezeli.

Olyan tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségek esetén, amelyeket 

diagnosztizálni teljes biztonsággal nem képes, szakmai segítséget kutat föl. 

A speciális nevelési igényű, a figyelemzavarral küzdő növendékek számára 

például igénybe veszi munkaképesség-gondozó szaktanár segítségét. Ha 

személyiség-lélektani okokból a zenetanár és növendéke közötti kapcsolat 

sérül és a hatékony közös munkát nem teszi lehetővé, a pedagógus 

lehetőségként felveti a tanárváltást, a lehető legnagyobb segítő szándékkal, 

esetleges saját sértettségét háttérbe helyezve. Ha tanárcserére volt szükség, 

dokumentálni tudja, hogy az sikeres, pozitív eredményeket hozott.

Szeretetteljes, empatikus kapcsolat kialakítására törekszik növendékével. 

Érdeklődik érzései, érdeklődési köre iránt, esetleg egyéb elfoglaltságai, ill. – 

kellő tapintattal – családi háttere iránt, tiszteli egyéniségét.

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 

növendékeiben. Szervezhet továbbá közös zenehallgatásokat vagy házi 

koncerteket, amelyek során a növendékek megvitathatják benyomásaikat, 

véleményüket (a portfólió szabadon választható dokumentumai között rövid 

beszámolóval szolgálhat ezekről). Törekedhet arra is, hogy idősebbekkel 

közös órákat szervezzen. 

Képes a szélsőséges, kirekesztő megnyilvánulások megelőzésére, 

megfékezésére és növendékei ezirányú véleményének befolyásolására. 

Tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott mások 

véleményének, értékeinek megismerésére és átérzésére, valamint 

tiszteletben tartására. Ezt 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 növendékeiben.
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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 növendéki körét, és dokumentálja ezeket az alkalmakat 

(pl.: szemétszedési akció, műemlékek, történelmi dokumentumok 

megmentése, könnyű, a zenei munkaképességet nem veszélyeztető 

sportolási lehetőség, jótékonysági projekt).

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. Az online kommunikációt 

elsősorban a kapcsolattartásra használja. 

Az online kommunikációt elsősorban a kapcsolattartásra használja. 

Növendékei számára lehetőséget teremt és ösztönzi őket az együttzenélésre, 

például részben átfedő órákkal (az adott növendék a következő, órájára 

korábban érkezett növendékkel kamarázik) .

5.10.    

     

Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. Tudatosan tervez olyan feladatokat, amelyek révén növendékei beleérző 

képességének, empátiájának fejlesztését célozza a zenén keresztül (pl.: a 

zenében rejlő gesztusok, érzelmi állapotok – karakterek – megélését, 

átérzését megcélzó gyakorlatokat tervez, vagy zenehallgatás során 

mepgróbálják közösen megfejteni, mit érezhet játék közben az adott előadó 

stb.). Ezzel párhuzamosan olyan programokat és projekteket szervez és 

dokumentál, amelyek a valós (nem virtuális) közösségépítést szorgalmazzák 

és az aktív közösségi magatartást mozdítják elő. Például valamennyi 

növendéke együttműködését feltételező programokat, projekteket szervez, 

amelyek célja lehet a befogadói zene terjesztése, példamutató jótékonyság, a 

környezettudatosság előmozdítása, vagy a kulturális örökség egy-egy 

veszélyeztetett területének ápolása, védelme.

Növendékeiben kiépíti és erősíti az értékes, igényes zene közösségépítő 

készségeit, például érzékelteti növendékei számára a műalkotásokban és 

interpretációikban tükröződő személyes hozzáállásokat, 

személyiségtulajdonságokat. Ennek érdekében tudatosan alkalmaz olyan 

feladatokat-gyakorlatokat, amelyek révén növendékei beleérző 

képességének, empátiájának fejlesztését célozza a zenén keresztül (pl.: a 

zenében rejlő gesztusok, érzelmi állapotok – karakterek – megélését, 

átérzését megcélzó gyakorlatokat is alkalmaz, vagy zenehallgatás során 

megpróbálják közösen megfejteni, mit érezhet játék közben az adott előadó 

stb.).

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

Szaktárgyi KKK-k:

 Szakterületi/szakspecifikus példák

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

Indikátorok
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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.

Kirakateredmények helyett elmélyült, tudatosan megformált, érzékeny zenei 

előadásra sarkallja növendékeit. A feladatok, gyakorlatok jellemzésén túl 

reflexióiban dokumentálja a növendék fejlődését, pl.: a formaérzék terén (ez 

esetben azt dokumentálja a tanár, hogy a növendék világosabban átlátja és 

beérzi az egyes darabok szerkezetét: formában gondolkodik, nem különálló 

hangokban, és ennek következtében például könnyebb számára a 

megtanulandó tananyag memorizálása); vagy abban, hogy nyitottabbá és 

oldottabbá vált (például zeneiskolán kívüli élményeit is megosztja 

tanárával), magabiztosabban viselkedik akár az órán, akár 

koncerthelyzetben; vagy az órai mozgásos gyakorlatoknak köszönhetően 

nem csupán fellazultak korábbi görcsei, hanem bármely pillanatban 

használható eszközöket kapott a feszültségek oldására stb. A közös munka 

során a növendék ötleteit, elképzeléseit, ítéleteit is meghallgatja, értelmezi 

és figyelembe veszi.

Kirakateredmények helyett elmélyült, tudatosan megformált, érzékeny zenei 

előadásra sarkallja növendékeit. A növendék ötleteit, elképzeléseit, ítéleteit 

meghallgatja, értelmezi és figyelembe veszi a közös munka során. Az 

óralátogatás során elsősorban azt kell figyelembe venni, hogyan viselkedett, 

hogyan muzsikált a növendék egy-egy feladat, gyakorlat előtt és után, pl.: 

világosabban átlátja és beérzi az egyes darabok szerkezetét (formában 

gondolkodik, nem különálló hangokban); oldottabbá, magabiztosabbá vált; 

fellazultak korábbi görcsei, feszültségei.

6.2.  Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési módszereket, eszközöket.

Értékelési szempontrendszerét egyaránt igazítja a növendék képességeihez, 

valamint saját előzetes célszempontjaihoz. A portfólió dokumentumaiban is 

rögzíthető értékeléssel minden esetben növendéke fejlődését szolgálja. A 

motivációs eszközök széles skáláját alkalmazza, különös tekintettel az év 

közben is alkalmazható, pozitív visszajelzéseken alapuló értékelésre, pl.: 

jutalom fellépés, koncertlátogatás; kisebb fellépés után kis elismerő oklevél.

Értékelési szempontrendszerét egyaránt igazítja a növendék képességeihez, 

valamint saját előzetes célszempontjaihoz. Az értékeléssel minden esetben 

növendéke fejlődését szolgálja; a formatív, motiváló értékelést részesíti 

előnyben (az órán elhangzó értékelő mondatai motiválják a növendéket). 

Őszintén kíváncsi a növendék érzéseire és véleményére, őszinte 

figyelemmel fordul feléje. Kész válaszok megadása és a tanítvány 

teljesítményének minősítő-kategorizáló értékelése helyett kérdéseket tesz fel 

– különösen felsőbb osztályokban –, melyek a növendék aktivizálását 

szolgálják, fantáziájának és a műalkotásokhoz való személyes 

viszonyulásának kibontakoztatását segítik.

6.3.  A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít.

A növendékek értékelésének céljára elsősorban a növendék kreativitását, 

motivációját és az igényes zenéhez való személyes kötődését mérő teszteket, 

feladatokat, gyakorlatokat alkalmazza az ismeret- és tudásszint mérése 

helyett. Kerüli a sztenderd hallás- és írástesztek (dallam-, ritmus-, 

harmóniafelismerés és -írás stb.) alkalmazását.A portfólió szabadon 

választható dokumentumai között bemutathatja a zenei folyamatok valós 

idejű átélésének képességének mérésére alkalmas módszert (például tesztet 

talál ki annak megfigyelésére, hogy mire gondol, mit érez a növendék, 

miközben az adott darabot játssza; vagy mesét, esetleg miniatűr színdarabot 

írat növendékével egy-egy tanult zeneműre stb.).

Az órai munka folyamatában jellemzően a zenei folyamatok valós idejű 

átélésének képességét, valamint a növendék személyes viszonyulását figyeli 

és teszteli: például azt, hogy mire gondol, mit érez a növendék, miközben az 

adott darabot játssza; vagy mesét, esetleg miniatűr színdarabot írat 

növendékével egy-egy tanult zeneműre stb. 

Indikátorok
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6.4.  A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre.

A visszajelzéseket tartalmazó dokumentumokat (pl.: ellenőrző) 

lelkiismeretesen és pontosan vezeti. A kottákba írt megjegyzései jellemzően 

nem tiltó instrukciókat tartalmaznak és mindig plusz információval 

szolgálnak a kottaképben rögzített információkhoz képest.

Az órai munka során megfigyelhető, hogy a növendék folyamatos értékelése 

helyett a feladatra összpontosít. Úgy irányítja az instrukciókat, hogy a 

növendék nyugodtan, ihletetten figyelhessen, alkothasson, és ne szoruljon rá 

állandó dicséretre. Ha értékelni szükséges, minden esetben megtalálja a 

dicséretre méltó mozzanatokat, és azokra összpontosítva formálja 

növendékét. A pozitív és negatív visszajelzések aránya sokszorosan a 

pozitív visszajelzések irányába tolódik el. Ugyanakkor a pozitív 

megerősítéseket elsősorban 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 

növendék erősségeire, munkájának pozitív, sikerült elemeire alapozva építi 

fel értékelését, és elsősorban az erőfeszítést értékeli, nem pusztán az 

adottságot, ill. tehetséget. Értékelései minden esetben a jobb eredmények 

elérését (a zeneművek mélyebb megértését és szeretetét, valamint a zenei 

folyamatra való mélyebb, folyamatosabb odafigyelés kibontakoztatását) 

szolgálják. A tanórán elsajátítottakat világosan összefoglalja a növendék 

számára írásban, ezzel segítve az útmutatást (például az ellenőrző füzetben, 

amelynek másolatát csatolhatja az óratervhez, ill. a reflexió részeként; vagy 

más összefoglaló anyagot készít a növendék számára).

A növendék erősségeire, munkájának pozitív, sikerült elemeire alapozva 

építi fel értékelését. A növendék képessége helyett elsősorban az 

erőfeszítését értékeli, s ezzel motiválja őt a további örömteli munkára. 

Megérezteti növendékével, hogy értékelései minden esetben a jobb 

eredmények elérését (a zeneművek mélyebb megértését és szeretetét, 

valamint a zenei folyamatra való mélyebb, folyamatosabb odafigyelés 

kibontakoztatását) szolgálják. A lehető legegyszerűbben-legrövidebben és 

célratörően fogalmazza meg visszajelzéseit, személyeskedéstől és megalázó 

megjegyzésektől teljességgel mentesen. 

6.6.  Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. Az egyéni ütemet és a személyes viszonyulást becsüli legtöbbre a zenélés és 

a zenei alkotások iránt. Ezért értékeléseit nem arra alapozza, hogy 

növendéke kellő mennyiségű tananyagot végzett-e el, hanem a munka 

minőségére. Minden esetben dokumentálja a fiatal viselkedési, 

személyiségbeli változásait, motiváltságának és felelősségvállalásának 

alakulását, valamint ezek lehetséges okait. Ezáltal nem csupán zenei 

fejlődését segíti elő, hanem az élet egyéb területein is változást érhet el. Az 

értékelés során, lehetősége van  megtanítani növendékeit az egészséges 

zenész életmód elemeire a zenei munkaképesség-gondozás elvei szerint.

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.

A tanult zeneműveken keresztül szisztematikusan megtanítja növendékét 

önmagát (önmaga játékát) hallgatni és pontosan hallani. Reflexióiban és 

esettanulmányaiban dokumentálja növendékei fejlődését e téren.

A tanult zeneműveken keresztül szisztematikusan megtanítja növendékét 

önmagát (önmaga játékát) hallgatni és pontosan hallani. Ezért az órai munka 

során kérdéseinek jelentős része vonatkozik a következőkre: A növendék 

mit gondol a saját játékáról? Miért játszott egy-egy rész az adott módon? 

Mire gondol játék közben? Mit vett észre a körülötte lévő történésekből, 

mennyire merült bele az alkotás folyamatába?

6.8.  Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani.

Növendékeinek értékelését arra használja fel, hogy megerősítse és tovább 

fejlessze személyes, érzelemtelített viszonyulásukat a műalkotásokhoz. A 

növendék alkatához és egyéniségéhez mérten bemutatja és elsajátíttatja az 

adott zenei, ill. technikai elem alternatíváit. Személyre szabottan alkalmazza 

a hatékony figyelemirányítás és hangszeres (énekes) gyakorlás új 

módszertani eredményeit.

Növendékeinek értékelését arra használja fel, hogy megerősítse és tovább 

fejlessze személyes, érzelemtelített viszonyulásukat a műalkotásokhoz. A 

növendék alkatához és egyéniségéhez mérten bemutatja és elsajátíttatja az 

adott zenei, ill. technikai elem alternatíváit. Személyre szabottan alkalmazza 

a hatékony figyelemirányítás és hangszeres (énekes) gyakorlás új 

módszertani eredményeit.
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7.1.  Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi.

Szakmai segítséget ad szakmai és szakmán kívüli felek számára és elfogad 

tőlük segítséget, valamint együttműködik 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 

dokumentálja, 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 jól érezhető, hogy bízik növendékében. Az órai munka 

során elfogadja és pozitívan értékeli az övétől eltérő interpretációkban és 

feladatmegoldásokban megjelenő értékeket. Ügyel arra, hogy a növendék 

mentális környezete a figyelemmel való összpontosítást segítse: a tanár 

hozzáállásával, metakommunikációjával és verbális kommunikációjával 

egyaránt aktívan segíti az összpontosítást akadályozó lélektani gátak 

leküzdését, megsemmisítését. 

7.2.  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 növendékeivel a személyes és együttműködő kommunikációra 

törekszik.

A személyes és együttműködő kommunikációt részesíti előnyben. Figyelmes 

és rugalmasan reagáló hallgató: mindig kész befogadni és lehető 

legpontosabban érti a növendék teljes kommunikációját. Érzékeny arra, 

hogy a vidámságot, a humort mikor és milyen mértékben lehet és érdemes 

gyakorolni a tanórákon.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

Szaktárgyi KKK-k:

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
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7.3.  Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

Nyitott növendékei, a szülők, a kollégák, az intézményvezetők, a 

szaktanácsadók visszajelzéseire. Kisebb növendékeinek szüleivel 

rendszeresen konzultál személyesen. Reflexióiban, esettanulmányaiban 

dokumentálja, hogy a visszajelzéseket hogyan kamatoztatta szakmai 

fejlődése érdekében (például leírja, mit profitált növendékei 

visszajelzéseiből és tanulságaikat hogyan építette be művészi, ill. pedagógiai 

gyakorlatába). A portfólió szabadon választható dokumentumai közé 

növendékei, 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).

Mindig odafigyel a növendékére, empatikusan keresi, mit, miért érez. 

7.4.  A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik 

a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

A növendékek önállósodása, szakmai és személyes fejlődése, a művészeti 

értékeket örömmel és szívesen befogadó személyiséggé válásuk érdekében 

együttműködik partnerintézményekkel és szervezetekkel, többek között 

pedagógiai intézetekkel, közművelődési intézményekkel, könyvtárakkal, 

színházakkal, múzeumokkal, kiállítóhelyekkel. Diák, tanár, szülő együttes 

jelenlétét lehetővé tevő kapcsolat- és közösségépítő programokat szervez és 

bonyolít le, például 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; szemléletformáló program keretében közös 

szemétszedést; vagy megszervezi a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését az 

iskolában stb.). 

Az óralátogatás tekintetében nem értelmezhető indikátor („N. é.” 

értékelés), helyette: 

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).

Mindig aktívan, a megértés szándékával keresi a növendékének érzései, ill. 

álláspontja mögött húzódó indokokat, motívumokat. Az órai munka során 

felmerülő viták során álláspontját a növendék számára empatikusan, a 

lényeg kiemelésével és önmaga igaza helyett a tárgyra, ill. növendékének 

szükségleteire fókuszálva fejti ki. Képes erőszakmentesen meggyőzni 

növendékét, ugyanakkor ő maga is meggyőzhető. 

7.6.  Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, 

a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

A szakmai munkaközösségben törekszik kollégái óráinak, foglalkozásainak 

látogatására és a tapasztalatok megbeszélésére. Bemutató órájához 

kapcsolódó reflexiójában kollégái véleményét is közölheti. 

Továbbképzésekre jár, melyek szakmai tartalma a zenei nevelés 

értékközpontú alapelveihez, valamint az iskola pedagógiai programjához 

igazodik. Motiválja, támogatja a diákok önszerveződését. Portfóliójában 

megtalálhatók az ezekkel kapcsolatos dokumentumok.

Növendékeit hangversenyeken, színvonalas szakmai versenyeken, művészeti 

projektekben való részvételre buzdítja, illetve teret ad az ezeken szerzett 

tapasztalatok, élmények megbeszélésére. Érdeklődik a diákok 

önszerveződése iránt és motiválja, támogatja a kezdeményezéseiket.
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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 programokra és együttműködik megvalósításukban (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). Javasoljuk, hogy ezekkel kapcsolatban a növendékek 

értékeléseit, visszajelzéseit is töltse fel a portfólió dokumentumai közé. 

Növendékeit tájékoztatja a közösségében elérhető igényes kulturális 

eseményekről, és hatékonyan motiválja őket az ezeken való részvételre.

7.8.  A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki.

A portfólió valamennyi dokumentuma tükrözi, hogy nem sztereotipizál, 

növendékeit negatívan nem címkézi, valamennyiüket autonóm 

egyéniségként kezeli. Például reflexióiban, ill. esettanulmányaiban 

dokumentálja, hogy miként alkalmazta sikeresen az erőszakmentes 

(együttműködő) kommunikáció eszköztárát a nyugodt műhelymunka 

alapfeltételét jelentő bizalmi légkör megteremtése érdekében.

Nem sztereotipizál, növendékeit negatívan nem címkézi, valamennyiüket 

autonóm egyéniségként kezeli. Soha nem kelt indokolatlan szorongást a 

növendékben. Növendékei oldottan, feszültség és szorongás nélkül szeretnek 

és mernek énekelni és játszani a hangszerükön, és szabadon és kényelmesen 

érzik magukat a zenei folyamatban. 

7.9.  Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően 

kommunikál.

Pedagógiai kommunikációja révén eléri, hogy a kevésbé rátermett és 

motivált növendék is hatékonyan fejlődjék. A zenei magyarázatok-

instrukciók tekintetében sokrétű hasonlatokkal, metaforákkal és 

történetekkel segíti a megértést növendéke számára, és ezeket tervezeteiben, 

ill. reflexióiban dokumentálja. A visszajelzéseket tartalmazó 

dokumentumokat (pl.: ellenőrző) lelkiismeretesen és pontosan vezeti. A 

kottákba írt megjegyzései jellemzően nem tiltó instrukciókat tartalmaznak és 

mindig plusz információval szolgálnak a kottaképben rögzített 

információkhoz képest.

Nagyon 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 érti-e (valamint arról, hogy hogyan érti) ezeket a növendék. 

Képes több szemszögből magyarázatot adni, amennyiben magyarázata a 

növendék számára nem világos. A zenei magyarázatok és instrukciók 

tekintetében gazdag hasonlatokkal, metaforákkal és történetekkel segíti a 

megértést növendéke számára.

7.10.    

     

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését.

Növendékét arra neveli, hogy a vitákban felvállalt álláspontokat mindig több 

szemszögből lássa és érezze át. Esettanulmányban rögzíthet tanulságos 

példákat ezzel kapcsolatban. Például felsőbb osztályokban közös 

programokat szervez (közös zenehallgatást, közös órát, koncertlátogatást, 

valamint iskolaközi együttműködéseket is stb.), melyek jó lehetőséget 

kínálnak a viták gyakorlására. Példát adhat az álláspontok megértésére és 

átérzésére a színvonalas zenei interpretációk sokfélesége is. Ezért egy-egy 

zeneműből több interpretációval megismerteti növedékeit (ha a növendék 

figyelmesen tud rá időt szakítani, akkor ezt házi feladatként adhatja), illetve 

egy-egy zenei részletből mindig több megoldást, interpretációt is kér 

növendékétől. (Tervezeteiben és reflexióiban is rögzíti az interpretáció-

összehasonlításokkal kapcsolatos feladatokat, valamint azt, hogy hogyan kér 

több megoldást a tervezett feladatokból.) 

Egy-egy zenei részletből (feladatból) mindig több interpretációt (megoldást) 

is kér, és növendékével közösen megbeszélik ezek különbségeit, hatását. 

Arra sarkallja a növendéket, hogy minél pontosabban megfogalmazza e 

különbségeket és hatásokat. Megérezteti továbbá a színvonalas és a kevésbé 

színvonalas megoldások, interpretációk közötti különbségeket (tapintatosan, 

esetleges kudarcélményt soha nem okozva a növendék számára, ha a hozzá 

közel álló interpretáció kevésbé színvonalas megoldást hordoz). Olyan 

kérdéseket tesz fel számára egy-egy zenei megoldással kapcsolatban, 

amelyek nyomán a növendék átgondolhatja és megfogalmazhatja saját 

véleményét (pl.: figyelmet, összpontosítást indukáló kérdéseivel rávezeti a 

tanítványt, hogy érezze meg, majd fogalmazza meg, mennyire és milyen 

módon fontos egy-egy hang a zenei frázisban). Egy-egy zeneműből több 

interpretációval is megismerteti tanítványát (ha a növendék figyelmesen tud 

rá időt szakítani, akkor ezt házi feladatként adja), és az órán közösen 

beszélik meg az eltérő interpretációk közötti különbségeket.

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
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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 lelkes 

aktív (kamara)zenészként tevékenykedik és elengedhetetlennek tartja 

hangszere repertoárjának (ill. a vokális repertoárjának) állandó bővítését. A  

tanár igyekszik emelni saját munkaképességének színvonalát, fizikai, idegi 

stabilitásának megőrzésére törekszik, ennek érdekében például rendszeresen 

részt vesz a zenei munkaképesség-gondozás személyiségfejlesztő 

programjában.

Lelkesedik a zene iránt. Óráin érzékenyen – ihletetten, kifinomultan és 

hiteles átérzéssel – képes példaként előjátszani növendékei számára a 

zeneműveket (ill. részleteiket), és lelkesedése példamutatással szolgál a 

növendék számára. Saját személyes irányultságából adódó művészi 

tapasztalatait, kompetenciáját felhasználja tanítványai motiválására, 

fejlődésük segítésére. 

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. A portfólió szabadon választott dokumentumaiban, 

tervezeteiben és reflexióiban is utal az általa kedvelt és a gyakorlatában jól 

felhasználhatónak bizonyult, szakmai tekintetben színvonalas pedagógiai 

forrásokra (különösen ajánlottak például Dobszay László, Varró Margit, 

Czövek Erna, Havas Kató módszertani anyagai). A modern és az archív 

forrásokat egyaránt felhasználja pedagógiai gyakorlatában (például az általa 

feldolgozott archív, ám a mai gyakorlatban is jól alkalmazható, értékes, „újra 

felfedezhető” szakmódszertani forrásokat külön annotált listában közli).

Kérdéseivel meggyőződik arról, hogy instrukcióit, feladatait valóban érti-e a 

növendék és teljes figyelemmel, örömmel el tudja-e végezni azokat. 

Ellenőrzi, hogy motivációs eszközei valóban hatékonyak-e az adott 

növendék esetében. Érdeklődik növendékei visszajelzései iránt, és ezeket 

figyelembe véve elemzi és fejleszti pedagógiai gyakorlatát.

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.

Bízik valamennyi tanítványában és ők is bíznak benne. Mind szavaival, 

mind pedig metakommunikációjával tudatosan hozzájárul kételyeik 

leküzdéséhez, valamint a tanítványok részéről megszavazott bizalom 

megteremtéséhez. Verbális és metakommunikációjával egyaránt aktívan 

segíti, hogy növendékei oldottá, szabaddá, őszintévé és figyelmessé váljanak 

az órai munka során. Ennek érdekében alkalmazhatja például a szuggesztív 

kommunikációs technikákat: ügyel rá, hogy kerülje (ill. céltudatosan és 

elővigyázatosan alkalmazza) az olyan kifejezések használatát az órai munka 

során, amelyek zeneietlen hozzáállásra sarkallnak, ill. szorongást, 

kontraproduktív feszültséget kelthetnek (pl.: egyenletes, tartás, megütés, 

nyomás, kitartani, hallgatni, koncentrálni, jó, rossz, hangos). Ezek helyett a 

szabadság, hajlékonyság és könnyedség érzetét elősegítő szavakat, 

képzeteket részesíti előnyben a növendékkel való munka során (pl.: mozgás, 

áramlik, adni, szeretet, oldás, pulzus).

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k:

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

továbbképzéseken vesz részt (például reflektív elemzést tölt fel a portfólió 

szabadon választott dokumentumai közé arról, hogy a mesterkurzusokon, 

továbbképzéseken szerzett tapasztalatait hogyan kamatoztatta pedagógiai 

gyakorlatában). Figyelemmel kíséri továbbá a művészeti neveléssel 

kapcsolatos programokat, konferenciákat, szakfolyóiratokat, szakkönyveket 

(például a portfólió szabadon választott dokumentumai között beszámol 

ezekről).

Bemutatja a zeneművek tanulása során a művel mint alapanyaggal való játék 

lehetőségét és jelentőségét. Kíváncsi növendékei improvizatív és 

zeneszerzői próbálkozásaira, és bemutatja a rögtönző képesség jelentőségét 

a zeneművek tanulásban. Fontosnak tartja, hogy a növendékek a tanult 

művekkel örömmel játsszanak, és azokat a zenei szerkesztés (a dallami-

tematikus, a harmóniai és a formai szerkezet, a gesztusok, a karakterek, a 

narratív és a drámai szerkezet) elemeinek, valamint az interpretáció 

elemeinek (a zenei szerkesztés elemei nyomán az agogika, a tempó, a 

hangszín, a dinamika, az artikuláció stb.) módosításaival variálják.

8.5.  Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. Stílusismereti tudását, előadásmódbeli ismereteit folyamatosan frissíti és 

újabb elemekkel gazdagítja. Aktuális, friss tudást közvetítő színvonalas 

szakmai kiadványok, szakcikkek nyomán megismeri egy-egy zenetörténeti 

korszak, stílus, ill. zeneszerző előadói stílusát vagy improvizatív 

díszítőművészetét, és pedagógiai gyakorlatában alkalmazza ezt a tudást. (Pl.: 

megtanítja nagyobb, ill. tehetségesebb növendéke számára, hogy mit tudunk 

ma arról, hogy Couperin miként adhatta elő és díszítette csembalódarabjait, 

és megmutatja neki, hogy egy jelentős 20. század eleji közreadó, pl.: Bartók 

Béla hogyan interpretálta Couperint az 1920-as években, ma is közismert 

Couperin-közreadásai alapján.) Tervezeteiben rögzíti, hogyan tanítja meg 

különböző korú és tudásszintű növendékeinek 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.

Megismerteti növendékével a különböző zenei elemek használatának 

különbözőségeit az egyes stíluskorszakokban. 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 növendéket alkotó, kreatív hozzáállásra serkentik. 

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 alkalmazási 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. 

(Óraterveiben rögzítheti az ajánlott történelmi hangfelvételeket – 1950 

utániakkal összehasonlítva –, de a portfólió szabadon választható 

dokumentumai közé is feltöltheti külön elemzésben, ill. annotált listában az 

egyes óratervekhez kapcsolható hangfelvételek és a növendékkel közös 

elemzésük szempontjainak listáját.) 

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. 

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.
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8.7.  Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. Az iskolai és intézményközi színtereken együttműködik kollégáival a 

kapcsolódási lehetőségek kihasználása érdekében (pl.: más művészeti 

tárgyak, szakkörök, színjátszókör, drámajáték, filmklub), és ünnepeken, 

emléknapokon, tematikus napokon (pl.: a zene világnapján) színvonalas 

zenés műsorok szervezésében működik közre. Közös programokat valósít 

meg lakhelyének és régiójának szakmai csoportjaival, szervezeteivel, 

kulturális műhelyeivel (színházak, múzeumok, könyvtárak, kultúrházak 

stb.). 

Növendékeit tájékoztatja a közösségében elérhető igényes kulturális 

eseményekről, és hatékonyan motiválja őket az ezeken való részvételre. 

8.8.  Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban. Az alábbiak közül legalább egy állítás jellemzi. (1) Aktívan és 

kezdeményező módon vesz részt az iskola saját minőségbiztosítási-

minőségirányítási folyamataiban, az eredmények értelmezésében és 

felhasználásában. (2) 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). (3) Oktatása hatékonyságának javítására a 

zenei munkaképesség-gondozás (Kovács-módszer) elemeit felhasználja és 

ennek érdekében legalább alapfokú (30 órás) továbbképzést elvégez.

Az óralátogatás tekintetében nem értelmezhető indikátor („N. é.” 

értékelés).

8.9.  Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. Aktív résztvevője az intézmények közötti személyesen vagy online 

megvalósuló szakmai együttműködéseknek. Ezek keretében például 

növendékeit megfelelő, pozitív visszajelzéssel szolgálni képes fellépési 

lehetőséghez juttatja képességszintjüktől függetlenül, amennyiszer csak 

lehetséges. Portfóliójában dokumentálja ezeket az alkalmakat.

Az óralátogatás tekintetében nem értelmezhető indikátor („N. é.” 

értékelés).
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