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

 

 

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

Az alapfokú művészeti intézményekben folyó művészeti képzés zeneművészeti ágon 12 évfolyamon folyik, előképző osztálytól a továbbképző 

évfolyamokig. A zenepedagógusok a korán megnyilvánuló zenei tehetséget gondozzák, fejlesztik nagyrészt a gyermek 6 éves korától 22 éves koráig. 

Alapos, szakmai felkészültséggel kell rendelkezniük, amelyet az egyéni és csoportos képzés adta lehetőségeket figyelembe véve széleskörű tantárgyi, 

szakmódszertani tudással kell párosítaniuk. Az oktatás során nem csak szaktárgyi, módszertani, pedagógiai tudásukat alkalmazzák, hanem 

pszichológiai és személyiségfejlődési mutatók alapján felmérik a lehető legjobb fejlesztési módszereket, melyek a növendék művészi kifejező 

képességének előremozdítását szolgálják. A zenepedagógus szakmai feladatai között szerepel: a zenei képességek és készségek fejlesztése, az 

elméleti és gyakorlati tudás megalapozása, a technikai készség, az előadói készség, a művészi kifejezés fejlesztése. A társas kompetenciák erősítése 

(tolerancia, együttműködés, egymás elfogadása, stb..), a gyermek érzelmi nyitottságának, művészi kifejező képességének fejlesztése, a 

társművészetek iránt való nyitottság. A tehetség azonosítása, gondozása és fejlesztése egy összefüggő fejlesztési folyamatot képez, amely az általa 

végzett zenepedagógiai folyamat része.   

Ismeret: A zenepedagógus ismeri a hatályban lévő tantervi követelményeket, melyek alapján meghatározza az egyénre szabott fejlesztés ütemét és a 

gyermek személyiségét is figyelembe véve próbálja kialakítani pedagógiai módszereit az oktatási folyamatok hatékonyságának megőrzése érdekében. 

Tudása a korszerű tanítási metódusokra is kiterjed, és ezt a különböző személyiségek sajátos fejlődési ütemével összevetve alkalmazza a tanórákon. 

A növendék előadói, illetve művészi kifejező készségének fejlesztése kiemelt feladatai közé tartozik. Rendelkezik az ehhez szükséges elméleti és 

gyakorlati tudással. Ismeri a zeneoktatásban használatban lévő tananyagokat, taneszközöket, online adatbázisokat és azokat a megfelelő 

körültekintéssel használja a növendék egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve. Fogalomhasználata pontos, magyarázatai a növendék segítségére 

vannak a zenei megoldások minél tökéletesebb megvalósítása terén. A tananyagválasztás során törekszik a növendék számára egy széles spektrumú 

repertoár kialakítására, hogy lehetőség legyen számára minél több zenei stílusirányzat megismerésére. 
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Képesség: Képes a szaktárgyi, módszertani tudásának felhasználásával hatékony tanórák megtartására, a zeneművek hiteles bemutatására, előadói 

készségek fejlesztésére, művészi előadásokon, koncerteken szakmai felkészültségét bizonyítani. Pedagógiai munkája során képes a zeneművek 

történeti hátterét megjeleníteni és összefüggő képet kialakítani a növendékben a zeneműről.  

Attitűd: Empatikus hozzáállása révén érzékenyen reagál a növendék személyes megnyilvánulásaira, zenei ötleteire és kreatív módon segít neki a 

zenei gondolatok megfogalmazásában. A zeneművek bemutatása által erősíti a növendék zene iránt való orientálódását és hozzásegíti őket a 

műalkotások személyes módon való megközelítéséhez.  

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

1.1. 

Alapos, átfogó és korszerű 

szaktudományos és szaktárgyi tudással 

rendelkezik. 

A portfólió dokumentumai alátámasztják 

szaktárgyi felkészültségét. Ismeri a tantervi 

követelményeket, és az azok elsajátítását 

lehetővé tevő különböző módszereket. 

Ismeri a hangszeres játék fiziológiai 

alapjait, a különböző zenei stílusok jegyeit, 

és az azok megvalósításához tartozó 

technikai, zenei eszközöket.  

1.2. 

Rendelkezik a szaktárgy tanításához 

szükséges tantervi és szakmódszertani 

tudással. 

Ismeri a hangszeres megszólaltatás 

nehézségeit, módszereit a megformálás és a 

megszólalás szempontjai szerint váltogatja. 

Megfelelő tudással rendelkezik a testi 

adottságok és a zenei formálás kapcsolatáról. 

A hangszer tanítására irányuló metodikája 

a zenei megformálást, az előadást célozza, 

a megszólaló zene érdekében és javára 

használja az eszközöket. 

1.3.  Fogalomhasználata pontos, következetes. 

Fogalomrendszere pontos, világos, és 

alkalmazkodik a növendék 

fogalomértelmezéséhez. 

A használt szakkifejezéseket együtt 

értelmezi, növendékével, Megmagyarázza 

neki a konvencionális tartalmat, illetve a 

gyakorlatban, mutatja a megvalósítás 

hangzó formáját és technikai 

kivitelezésének módját. 
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1.4.  

Kihasználja a tananyag kínálta belső és 

külső kapcsolódási lehetőségeket (a 

szaktárgyi koncentrációt).  

Tervezeteiben megjelenik, a magyarországi 

zeneoktatás komplex rendszere, ahol az 

elméleti és hangszeres tárgyak kiegészítik 

egymást, és ez lehetőséget ad nemcsak a 

művészeti, de a közismereti tudásanyag 

integrálására is. 

A hangszeres órákon általános az elméleti 

órán tanultak alkalmazása, de mellette mód 

és szükség van az egyéb történelmi, 

művészettörténeti, de akár a hangtani, 

fizikai, vagy matematikai tudás 

felhasználására is. Lényeges segítséget 

jelent ebben a korrepetíció, illetve a 

kamarazenei, zenekari játék bekapcsolása. 

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 kreatív 

élményeire és tapasztalataira. 

Darabválasztásában keresi a kapcsolatot a 

növendék egyénisége és a műalkotás között.  

Az órai munka során érdeklődik a 

növendék saját befogadói és esetleges 

alkotói élményei, tapasztalatai iránt. 

Kérdéseivel, útmutatásával szükség szerint 

segít a felfedezés, ráismerés folyamatában. 

1.6. 

A rendelkezésére álló tananyagokat, 

eszközöket – a digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli 

és megfelelően használja. 

A követelmények teljesítése során felhasznált 

kottákat, digitális anyagokat kritikusan 

kezeli, és előnyben részesíti a zenei 

képzelőerőt és kreativitást, a fejlesztő 

pedagógiai megközelítéseket és annak 

eszközeit. 

Az órán a meglevő technikai lehetőségek, 

és a pedagógiai szükségszerűség szerint 

alkalmazza a hagyományos és az IKT 

eszközöket. 

1.7. 

A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek 

megfelelő, változatos oktatási 

módszereket, taneszközöket alkalmaz. 

Pedagógiai dokumentumaiban változatos 

módszereket és eszközöket tervez. 

Képes a pillanatnyi szükség szerint 

változatni az egyes feladatok, zenei 

megformálások megvalósítása érdekében a 

tervezett eszközökön, vagy akár képes a 

megformálási elképzelés - stíluson belüli – 

módosítására is. 
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1.8. 
Tanítványait önálló gondolkodásra, a 

tanultak alkalmazására neveli. 

Tananyagtervezésében, elvárásaiban 

igyekszik mielőbb kialakítani az önálló 

hangszerkezelés – életkortól és tudásszinttől 

függő – alapjait, amely az önálló hangszeres 

játék alapját jelentheti. 

A mielőbb kialakítandó technikai és zenei 

megformálás alapjai mellett rendszeresen 

ad növendékének önállóan megoldandó 

feladatot, az előzően elsajátított 

tudásanyagra épülő kibontakozási 

lehetőséget. 

1.9. 

Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére. 

Az elméleti órák ismeretanyagára építve – 

vagy akár szükség szerint azt megelőzve – 

használja és kihasználja a tantervi óraháló 

lehetőségeit. 

Megérezteti növendékével, hogy az 

elméleti és hangszeres óra egyaránt a 

ZENE megszólaltatásának eszközeit adja a 

növendék kezébe. 

1.10

. 

Tanítványaiban kialakítja az online 

információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának kritikus, 

etikus módját. 

A zeneművészeti ágban meglehetősen 

korlátozott az online IKT eszközök 

alkalmazásának technikai lehetősége. 

Nyilván idővel megteremtődnek a feltételek 

és kialakulnak az alkalmazások metodikai 

irányai is. 

Növendékeink már a Z generáció 

gyermekei, számukra megszokott az online 

eszközök használata. A tanár felelőssége, 

hogy mennyire tudja ezt használni, és 

irányítani a zeneoktatás követelményeinek 

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

 

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

Az alapfokú művészeti iskola tantervi programját és az iskola pedagógiai programját figyelembe véve alakítja ki az éves tervezett anyag és az 

óratervek menetét. A régi és az újonnan átdolgozott tanterv követelményrendszere alapján tervezi meg az elérendő cél-és feladatrendszereket és a 

személyre szabott pedagógiai módszereit. A tanulói motiváció fenntartása mellett, a differenciálás elveit szem előtt tartva törekszik a tanórák 

hatékonyságának megőrzésére. A zenepedagógus a tanulók aktuális tudásszintjét, tanulási attitűdjeit, személyiségjegyeit figyelembe véve tervezi meg 

az órai munkát és az adott tananyag elsajátításához szükséges digitális, online módszerek igénybevétele mellett fejleszti a növendéke zenei 

intellektusát. A növendék technikai felkészültségét bővíti a széles spektrumú pedagógiai módszereivel. 

Ismeret: A tantárgyi követelmények és az iskola pedagógiai programját figyelembe véve alakítja ki azt a módszertani tárházat, amelyek az elérendő 

célok függvényében kerülnek a középpontba. Az éves tervezett anyagot, az óraterveket ezeknek a szempontoknak alávetve alakítja ki és alkalmazza 

személyre szabottan. Ismeri azokat a digitális, online módszereket, amelyek segítségével a tanulási folyamat eredményesebbé tehető és azokat, 

amelyek a zenét tanuló gyermek aktuális tudásszintjét képesek fejleszteni, gazdagítani. Szakszerű magyarázatokkal alátámasztott tanítási technikák 

állnak a rendelkezésére, melyek az évek során egységessé alakították ki elképzeléseit a zeneművek művészi előadásának vonatkozásában. Innovatív 

technikák megismerésével bővíti saját szakmai tudását. Tájékozott a tananyagok, taneszközök alkalmazásának legújabb irányzataiban. 

Képesség: Képes az egyéni és differenciált oktatás keretén belül gondolkozni és a pedagógiai módszereit ennek mentén irányítani. Gondot fordít a 

növendékek társas kompetenciáinak erősítésére. Képes úgy alakítani a tanórák menetét pedagógiai módszereivel, hogy a tanuló mindig a legtöbb 

ismeretanyagot sajátítsa el. Képes szem előtt tartani a növendék aktuális fizikai, mentális állapotát, melyek közvetve átalakíthatják az óra tervezett 

menetét és a hatékonyság megtartása érdekében képes újabb módszertani elemek alkalmazására. Az egyéni haladást figyelembe véve alakítja ki a 

tanulási-tanítási egységek tananyagát és képes a differenciált oktatási módszereket oly módon használni, hogy az a növendék zenei képességeit, 

készségeit, érzelmi intelligenciáját fejlessze.  

Attitűd: A zenepedagógus a munkája során megértő, támogató attitűddel rendelkezik, amely segítségével a növendék bizalmát és érzelmi nyitottságát 

növeli. Érzékeny személyisége a növendék egyéni haladási ütemét pozitívan befolyásolja, amely által a közösen kitűzött cél elérése biztosabb lehet. 

Kreatív módszereivel segít fenntartani a tanulói motivációt és a tanulási hatékonyságot. A tanulói reflexiókra nyitott és harmonikus egyénisége segíti 

a növendékét a kitűzött célok elérésében.  
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Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

2.1.  

A célok tudatosításából indul ki. A célok 

meghatározásához figyelembe veszi a 

tantervi előírásokat, az intézmény 

pedagógiai programját. 

Az egyéni fejlesztési célok meghatározása 

illeszkedik a tantervi követelményekhez 

illetve az iskola Pedagógiai Programjához.  

A növendék képességei, és a tantervi 

követelmények viszonya alapján igyekszik 

a tanár a fejlesztési célok meghatározására 

és alkalmazza a különböző módszereket a 

zeneművek kiválasztásánál és stílusos 

megformálásnál. 

2.2.  

Pedagógiai munkáját éves szinten, 

tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és 

órákra bontva is megtervezi. 

Tervezeteiben dinamikus tanmenetet 

alkalmaz, amely kiváltja az órákra bontott 

tantervet. Nem a konkrét műveket, hanem a 

zenei és technikai fejlesztés irányait tervezi 

meg. A tananyag mennyisége helyett az 

elvégzett munka minőségét, a kidolgozásuk 

mélységét tartja szem előtt.  

A művekkel való foglalkozás során annyi 

információval szolgál, amennyivel a 

növendék fejlődését előre viszi és olyan 

zeneművet ad fel, melynek megértése és 

feldolgozása a növendék részére optimális. 

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 számonkérésének folyamata 

érzékelhető, hanem a fejlesztő és 

attitűdformáló célok. Olyan személyre 

szabott feladatokat tervez, amelyek az adott 

növendék képességeit kihasználják, így azok 

kihívással bírnak számára. Olyan 

zeneműveket választ, amelyekkel motiválni 

tudja növendékét, valamint a tanítvány 

egyéniségének és fizikumának is 

maradéktalanul megfelelnek.  

Képes az eltervezett anyagtól eltérni, ha 

azt a növendék fizikai és mentális állapota 

megkívánja. Az órai munka során 

észreveszi azokat a problémákat, illetve 

gátakat, amelyek akadályozzák 

kibontakozást.  
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2.4.  
Célszerűen használja a digitális, online 

eszközöket.  

Tudatában van az online források 

használatának technikai, szakmai, tartalmi 

lehetőségeivel és hátrányaival. 

Az online források és IKT eszközök órán 

való használata a technikai lehetőségek és 

a tanári attitűd függvényében történik.  

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

logikusan építi fel. 

A tematikus tervek, óravázlatok a metodikai 

konvencióknak megfelelően épülnek fel. 

Az óra céljának megfelelően használja a 

metodikai eszköztárt.  

2.6.  
A tanulók tevékenységét, a tanulási 

folyamatot tartja szem előtt. 

Az aktív tanulás nyilvánvaló az egyéni 

hangszeres képzésben. 

A művek tanulása, a gyakorlás megtanítása 

során ügyel rá, hogy a növendék 

megvalósítsa a tanár ez irányú elvárásait. 

2.7.  
Használja a szociális tanulásban rejlő 

lehetőségeket. 

Kihasználja, hogy a társas zenélés a 

közösségépítés egyik legkellemesebb és 

leghatásosabb módja. Ez nemcsak lehetőség 

a tantervi órahálóban, de a 

személyiségfejlesztés nagyszerű eszköze is. 

A zeneiskolai amatőrképzés deklarált és 

elérendő célja az önálló társas zenélés 

eszközeinek kézbeadása. Hasznos, ha 

ennek előkészítése a hangszeres órán is 

minél hamarább és minél gyakrabban 

előkerül. 

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét. 

Az egyénre szabott anyagválasztás, valamint 

az egyéni haladási tempó figyelembe 

vételének lehetősége a képzési rendszer nagy 

előnye! 

A tanórán a darabválasztással megjelenik - 

a tantervi követelmény és a PP 

lehetőségein belül - a növendék 

egyéniségének kibontásának, 

megerősítésének van lehetősége. 

2.9.  
Tudatosan törekszik a tanulók 

motiválására, aktivizálására. 

Az egyéni képzésben mindig megvalósul a 

tanulói aktivitás. 

A tanár eredményes motiválásán múlik, 

hogy az órán a növendék ne csak lejátssza, 

hanem eljátssza a művet. Elkötelezetten 

törekedjék a ZENE hiteles 

megszólaltatására.  

2.10

. 

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak 

megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket. 

Következetesen építi fel az órát az eltervezett 

célok érdekében, de mindig a zene 

Tudatosan tervezi, gyakoroltatja és 

fejleszti a darab technikai 

megvalósításához szükséges tudásanyagát, 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Zeneművészeti ág (egyéni zenei képzés) 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott harmadik, javított változata. 8 

 

mondanivalójának tartalmi kifejezése kell, 

hogy vezesse. 

ezeket a hang megszólaltatásának, a darab 

pillanatnyi megformálásának érdekében 

használtatja. 

2.11

.  

Többféle módszertani megoldásban 

gondolkodik. 

Nem a tervezett módszert, hanem az átadni 

kívánt tudást, a fejleszteni kívánt képességet, 

illetve a megszólaltatott művet tartja szem 

előtt. 

Képes a megszokott eszközök mellett új 

megoldási formák alkalmazására, a 

pillanatnyi problémák kezelésére, vagy 

akár a tervezettől teljesen eltérő óra 

tartására is. 

2.12

. 

Terveit az óra eredményessége 

függvényében felülvizsgálja. 

Nem releváns. Terveit az óra eredményességének 

érdekében folyamatosan korrigálja, attól 

függően, hogy a növendék milyen testi és 

szellemi állapotban érkezik az órára. 
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3. kompetencia: A tanulás támogatása 

 

 

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

A zenepedagógus a pedagógiai módszerei között nem csak az ismeret átadását tartja a legfontosabbak egyikének, hanem a belső motiváció 

fenntartását, a tanulói munka hatékonyságának és a munka örömének a megtartását is azok közé sorolja. A tanulás támogatása végig kíséri az oktatási 

folyamatot, a tanulói teljesítményről való visszacsatolás a növendék felé igen fontos tényezőként jelenik meg. A pozitív visszajelzésekre épülő légkör 

az órák eredményességét előmozdítja, a bizalomteli légkörben folyó munka a tanuló számára egy jó alapot képez, hogy a felmerülő zenei 

problémákat a lehető leghatékonyabban megoldja. Fontos számára a tanuló aktuális fizikális és érzelmi állapota, ezért olyan zenei és technikai 

feladatok elé állítja a tanórán, amely nem teszi frusztrálttá, görcsössé a zenei megoldások kivitelezését. Fontos momentumként jelenik meg, hogy a 

zenélés örömet okozzon, jó élményekkel töltsön el, hiszen az oldott érzelmi légkörben való feladatvégzés előremutató. A növendéket körbevevő 

oktatási környezet is meghatározó, hiszen az onnan származó impulzusok, impressziók támogatólag kell, hogy hassanak rá (pl. a terem elrendezése, 

berendezése, a megfelelő taneszközök használatának lehetősége, stb..). A tanulás támogatása érdekében olyan feladatokkal látja el a 

növendéket,amelyek elősegítik az önálló munkafolyamatok elvégzését és olyan rendszerek kialakítására ösztönzi, amelyekben képes lesz önállóan 

alternatívák kialakítására. Fontos számára, hogy növendékei az önálló ismeretszerzés forrásaként igénybe vegyék az internetes adatbázisokat, az 

online elérhető tudást megismerjék, felfedezzék és egyben segít nekik azok biztonságos alkalmazásában. 

Ismeret: A zenepedagógus ismeri azokat a tanítási módszereket, amelyek segítségével képes ismeret átadásra, de egyben ösztönzőleg hatni a tanulói 

teljesítményre, a belső motivációra. Mivel ismeri a tanuló szükségletét, aktuális érzelmi állapotát, fizikai képességét, ezeket együttesen figyelembe 

véve próbálja a tanórán az általa tervezett munkafolyamatokat kialakítani. Ismeri azokat az online is elérhető forrásokat, amelyek az önálló tanulást, 

ismeretszerzést támogatják növendékénél, amelyek elősegítik számára önálló munkavégzést.  

Képesség: Képes felismerni a tanuló tanulási problémáit és személyre szabott megoldásokat keresni azokra. A tanulást támogató oktatási környezet 

megteremtésével és tanítási módszereivel képes elősegíteni az oktatási folyamatok hatékonyságát,a tanulói motiváció fenntartását. 

Attitűd: Empatikus személyisége segítségére van a tanuló zenéhez való viszonyulásának megértésében, szeretettel, figyelmesen irányítja őt a zenei 

munkafolyamatok megvalósítása során. Bizalomteli légkört alakít ki a tanórán növendékével, így támogatva őt abban, hogy sikeresen meg tudja 

oldani a kitűzött feladatokat és pozitív élménnyel gazdagodjon általuk.  
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Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

3.1.  

Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, 

igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket. 

A művészetoktatás, mint nem kötelező 

iskolatípus eleve feltételezi az abban 

résztvevők önkéntességét, belső igényét a 

zene megismerése, művelése iránt. 

Figyelembe veszi a növendék természetes 

érdeklődését, de szükséges irányítania is, 

mind a tantervi követelmények, mind 

esztétikai és kulturális szempontok alapján.  

Növendékeit szeretettel, figyelemmel, 

empatikus megértéssel, ám következetes és 

rendszeres munkával irányítja a közvetlen 

és távlati célhoz vezető útra. A pályára 

készülő növendékkel megismerteti annak 

szépségeit és nehézségeit, szakmai 

elvárásait 

3.2.  

Figyelembe veszi a tanulók aktuális 

fizikai, érzelmi állapotát, és szükség 

esetén igyekszik változtatni előzetes 

tanítási tervein. 

Nem releváns. Terveit az óra eredményességének 

érdekében folyamatosan korrigálja attól 

függően, hogy a növendék milyen testi és 

szellemi állapotban érkezik az órára. Az 

egyéni foglalkozás olykor a növendék 

pillanatnyi állapotának terápiás kezelését is 

igényli, és lehetővé teszi a művészi 

kifejezés érdekében. 

3.3.  

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli 

légkört alakít ki, ahol minden tanuló 

hibázhat, mindenkinek lehetősége van a 

javításra. 

A készségek kialakítása, automatizálása, 

gyakorlása, magában hordja a tévesztés 

lehetőségét is. Ez természetes, de meg kell 

tanítani a hiba javítását, vagy/és a. a mű 

előadásának folytatását 

Egy megértő, bizalomteli légkörben 

mindig a közös munka, a folyamatos 

jobbítani akarás adja az óra eredményét A 

kottahűség alapkritériuma mellett a 

megformálásnak, a stílushű előadásnak 

nem csak egy megoldása van. Fontos, 

hogy az óra, a gyakorlás egy része, a hibák 

kezeléséről is szóljon. 
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3.4.  

A tanulást támogató környezetet teremt 

például a tanterem elrendezésével, a 

taneszközök használatával, a diákok 

döntéshozatalba való bevonásával.  

Igyekszik olyan esztétikus oktatási 

környezetet kialakítani, amely a feladatra 

való hatékony összpontosítást segíti. 

Lehetőség szerint bevonja a növendéket a 

darabválasztásba. 

 Lehetőség szerint a környezet 

kialakításánál érvényesüljenek a 

művészetoktatás esztétikai szempontjai, de 

segítsünk a növendéknek az otthoni 

gyakorlás feltételeinek megteremtésében 

is. A közös darabválasztás motiváltabbá 

teszi a növendéket annak elsajátításában. 

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. 

Az egyéni oktatás a mester-tanítvány 

személyes kapcsolatára épül. Az 

útmutatókkal, IKT támogatással működő 

„tanuljunk meg könnyen, gyorsan, x 

hangszert”  webes felületek csak nagyon 

korlátozott mértékben segítik az 

iskolarendszerű zeneoktatást.  

Növendékét önálló gondolkodásra, új 

megoldások keresésre neveli. Önálló 

feladatokkal segíti elő, hogy a tanultakat új 

anyagon is képes legyen alkalmazni.  

3.6.  

Kihasználja a tananyagban rejlő 

lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására. 

Hatékony, élvezetes, zeneközpontú 

módszereket, feladatokat javasol a 

zeneművek otthoni gyakorlására. 

A játszott anyagon keresztül érezteti meg  

növendékével a művet,  törekszik 

kialakítani az ehhez vezető  célszerű 

gyakorlási rendszert. 

3.7.  

Felismeri a tanulók tanulási problémáit, 

szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra. 

Személyre szabott, kreatív, játékos és 

változatos feladatokkal kelti fel a tanuló 

érdeklődését és segíti a nehézségek 

leküzdését. 

Személyre szabott, kreatív, játékos és 

változatos feladatokkal kelti fel a tanuló 

érdeklődését és segíti a nehézségek 

leküzdését. 

3.8.  

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az 

önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. 

Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök 

hatékony használatára a tanulás 

folyamatában. 

A Z generációnak már egyértelműen IKT-

eszközök az önálló ismeretszerzés eszközei, 

de mellette a hagyományos 

információhordozók szerepét sem szabad 

Biztassuk növendékeinket a számukra 

természetes IKT eszközök használatára a 

zenetanulás érdekében, de figyelmeztessük 

a józan kritikára is azok kizárólagosságát 

illetően. A kottagrafikus, midikezelő, 

wave-szerkesztő programok használatához 
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lebecsülni. Lehetőleg minden tudásforrást 

szükség szerint, és célszerűen alkalmazzunk. 

a tanár-diák közös affinitására van 

szükség. 
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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.  

A zene a tanuló személyiségének fejlődésében nagy szerepet játszik, hiszen az érzelmi világ, a társas kapcsolatok színesebbé tételével segíti a 

növendék  egyéniségének harmonikusabbá válását. A személyes érzelmek megélése, átadása során egy lehetőséget kap a növendék, hogy a művészi 

kifejezőképességek birtokában önálló gondolatok átadására legyen képes. A zenepedagógus - ezeket az egyénre jellemző személyiségjegyeket 

fejlesztve -, az elméleti és gyakorlati tudás átadására hivatott, amelyet gyakran olyan gyermekek számára is tovább kell adnia, akik valamilyen 

hátránnyal, sajátos nevelési igénnyel vagy tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. Az ő oktatásuk során felmerülő problémák kezelése sokszor 

speciális feladat elé állítja. A sikeres tanulási folyamatok véghezvitele érdekében próbál módszertanában olyan szakszerű megoldásokat keresni, 

amelyek a gyermek érdekeit szolgálva megfelelő módszertani felkészültségét bizonyítják.  

Ismeret: A zenepedagógus ismeri azokat a módszereket, amelyek segítenek a tanuló személyiségének sajátosságait megismerni. Ismeri azokat a 

pedagógiai eszközöket, amelyek a növendék erősségeit, gyengeségeit fel tudják tárni oly módon, hogy a lehető leghamarabb megoldások is 

szülessenek azokra. Ismeri a speciális, tanulási problémákkal, magatartási nehézségekkel küzdők igényeit és a tanításuk során felmerülő problémákat. 

Ezekre a pedagógiai gyakorlata során kialakított, kipróbált módszereket alkalmaz, melyek előmozdítják a tanuló sikeres énképének, a művészi 

kifejezőképességének pozitív irányú előmozdulását.  

Képesség: Képes értékközpontú, igényes muzsikálás szemléletének a kialakítására, amely a növendék személyiségének, a zeneművekhez kapcsolódó 

érzelmi világának kiteljesedését segíti elő. Olyan pedagógiai fogásokat használ, amelyek képesek a tanulói motivációt erősíteni, a növendék 

önismeretét, önbizalmát növelni. Képes a tanuló egyéni gyakorlási technikáinak fejlesztésére, az önálló otthoni munkára nevelésre. Képes a gyermek 

teljes személyiségét figyelembe véve úgy alakítani a személyes attitűdjeit, hogy az érzelmei feldolgozásában, a személyiségfejlődésükben 

problémákkal küzdő növendéket segítse. Olyan módszertani tárházat képes kialakítani, amelyben a pedagógiai gyakorlata során kialakított tanítási 

módszereket az egyéni fejlődéshez, a személyiségjegyekhez mérten tudja majd alkalmazni a tanítási órákon.  

Attitűd: Szociálisan érzékeny, empatikus személyisége révén támogatja a növendék érzelmi intelligenciájának fejlődését és eddig megszerzett 

tapasztalataival segíti őt, hogy nyitott, teljes személyiség váljon belőle, aki képes érzelmei átadására a zeneművek interpretálása során. A számára 
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szokatlan viselkedési formák megnyilvánulása során nyugodtan, türelmesen reagál, a probléma megoldását tartja szem előtt. Támogató személyisége 

és pedagógiai módszerei segítik a tanulót, hogy minél több élvezetet, örömet tudjon átélni a zenei tanulmányai során.  

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

4.1.  
Munkájában a nevelést és az oktatást 

egységben szemléli és kezeli. 

Ismereteit a zenei nevelés szolgálatába tudja 

állítani, felkészültsége által alkalmas, hogy a 

tananyaghoz kapcsolódóan aktív 

befogadásra, önkifejező tevékenységre 

neveljen. 

A hangszerjátékon keresztül az értékes 

műalkotások befogadására nevel és 

hitelesen kapcsolja össze az értékközpontú 

zenélést a kulturális és az emberi értékek 

tiszteletével, védelmével. 

4.2.  

A tanulói személyiség(ek) sajátosságait 

megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja 

fel. 

A tanuló megismert személyiségjegyeit 

erősíti meg a darabválasztásnál, szereplések 

formáinál és a tananyag elsajátítása és 

előadása során. 

A „kézreálló” darabválasztás mellett a 

követelmények kevésbé élményszerű 

területeinek fejlesztésével is foglalkozik. 

Ez főleg a pályára készülők esetében 

lényeges. 

4.3.  
A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, 

hanem fejlődésében szemléli. 

Az alapfokú zeneoktatás legalább 10 éves 

időszakban gondolkozik. Ennek egy rövid 

szelete a tematikus terv, vagy óravázlat. 

Az óra folyamata magában hordozza az 

előzményeket, a növendék technikai 

tudása, zenei formálása kapcsán. Ugyanez 

jelöli ki a továbbfejlődés irányait, a 

fejlesztendő területeket. 

4.4.  

A tanuló(k) teljes személyiségének 

fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik. 

A növendékprofilból kiderül, hogy tudatában 

van a növendék személyiségének lényeges 

vonásaival és ezek fejlesztésére törekszik. 

Fontosnak tartja, hogy a zenetanulással jól 

fejleszthető személyiségjegyek (pl. 

önbizalom kitartás, önfegyelem nyitottság, 

őszinteség, stb.) a tanítás-nevelés 

folyamatán keresztül a tanórán is 

fejlődjenek. 
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4.5.  

Felismeri a tanulók tanulási vagy 

személyiségfejlődési nehézségeit, és képes 

számukra segítséget nyújtani vagy más 

szakembertől segítséget kérni. 

Megértéssel, empátiával fordul a növedék 

személyes és szakmai problémái felé. 

Tisztában van a művészetoktatásban 

előforduló  „alkotói válság” periódusaival. 

Segíti a feladatok, elvárások tisztázását, de 

fel tudja ismerni a megjátszott túlzott 

érzelmi reakciókat is. 

4.6.  

Különleges bánásmódot igénylő tanuló 

vagy tanulócsoport számára hosszabb távú 

fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket 

hatékonyan meg is valósítja. 

Az alapfokú művészetoktatás törvényi 

szabályozása kivételes helyzetet biztosít a 

különleges bánásmódot igénylő tanulók 

számára, ugyanakkor a követelmények 

szabályozása erre nem terjed ki. Ez egy 

helyzet, amit a tanár személyisége, szakmai 

tapasztalata tud csak kezelni. Egyedi 

problémát jelenthet a különlegesen tehetséges 

növendékek oktatására vonatkozó 

feltételrendszer is. 

Ha hátrányos, vagy fogyatékos, illetve a 

számára megszokottól eltérő 

szociokulturális környezetből származó 

tanulóval kell foglalkoznia ezeket a 

hátrányokat az egyéni foglalkozás keretei 

között tudja kezelni. Egyedi problémát 

jelenthet a különlegesen tehetséges 

növendékek oktatására vonatkozó 

feltételrendszer is. 

4.7.  

Csoportos tanítás esetén is figyel az 

egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelő stratégiák 

alkalmazására. 

Nem releváns Az egyéni oktatásban evidens az egyéni 

bánásmód. 

4.8.  

A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a 

tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk. 

A készségek kialakítása, automatizálása, 

gyakorlása, magában hordja a tévesztés 

lehetőségét is. Ez természetes, de meg kell 

tanítani, a hiba javítását, vagy/és a 

továbbhaladást. 

Az óra, a gyakorlás a hibák kezeléséről 

szól. A kottahűség alapkritériuma mellett a 

megformálásnak, a stílushű előadásnak 

nem csak egy megoldása van. Egy 

megértő, bizalomteli légkörben mindig a 

közös munka adja az óra eredményét. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Zeneművészeti ág (egyéni zenei képzés) 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott harmadik, javított változata. 16 

 

4.9.  

Az általános pedagógiai célrendszert és az 

egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési 

célokat egységben kezeli. 

A megjelenített dokumentumokban olyan 

rendszert alakít ki, amely a növendékek 

egyedi fejlesztési céljait figyelembe véve 

beilleszthető az iskola pedagógiai 

programjába és megfelel a tantervi 

követelményeknek. 

Az egyéni adottsághoz igazodó célokat 

tekinti irányadónak, de ezeket beilleszti az 

iskola pedagógiai programjába és 

megfelelteti a tantervi követelményeknek 

4.10

.  

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli 

saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását. 

Növendékprofiljaiban kifejti, hogyan 

fejlődött tanítványa az elmúlt időszakban. 

Ezekre a jellemzésekre utal a tervezetekben a 

tananyag kiválasztásakor és a feladatrendszer 

felépítésekor. 

 Az azonos évfolyamon belül előforduló, 

olykor igen nagy különbséget az egyéni 

képességek és készségek, valamint a 

növendék attitűdje befolyásolja. A tanár 

törekszik ezek kiegylítésére. 
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 

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

A zenepedagógus az órái tervezésénél arra törekszik, hogy lehetőség szerint minden tanulója egyéni órán és közös feladatok során egyaránt 

képességeinek a legjavát tudja adni. Ehhez az inspiratív tanulási légkör megteremtése elengedhetetlen. Fontos, hogy egymás elfogadása, tiszteletben 

tartása megjelenjen a közös munkák során, hiszen ennek hiányában belső feszültségek alakulhatnak ki, amelyek hátráltató tényezőként jelennének 

meg. A zenepedagógus egyik ilyen feladata tehát, hogy olyan feladatokat adjon tanulóinak (pl. páros vagy projektmunka), hogy az eltérő társadalmi 

és kulturális háttérből érkezők egymás képességeit elfogadva képesek legyenek a csoportban való munkára. Fontos a közös szabályok felállítása, a 

kommunikációra való hajlandóság erősítése, a csoportban tapasztalható feszültségek helyett egy olyan atmoszféra kialakítására törekszik, amelyben 

egymás álláspontjainak és érzéseinek megértése kerül fókuszpontba. A zenepedagógus értékelvű művészetpedagógiával az önmagunk, mások és 

környezetünk megismerésére és tiszteletére nevel. Törekszik a közösségfejlesztés változatos módszereinek alkalmazására, hogy a kölcsönös empátia, 

elfogadás alapvető közösségmegtartó szerepe érvényesülni tudjon növendékei között. a csoporton belül. 

Ismeret: A zenepedagógus ismeri azokat a módszereket, amelyekkel képes arra ösztönözni, hogy a tanulók egymás iránt elfogadóak legyenek, 

tiszteljék a másik egyéniségét és az eltérő társadalmi és kulturális különbségekből adódó konfliktusokat kezelni tudják. Ismeri tanulóinak képességeit 

és azokat olyan eszközökkel fejleszti, amelyek segítségével inspiratív környezetet tud létrehozni az együttzenéléshez. Ismer olyan rekreációs 

programokat, amelyek közösségteremtő erővel bírnak és értékközvetítő szerepük kimagasló. 

Képesség: Képes a csoporton belüli konfliktus kezelésére, a kirekesztés megakadályozására. Olyan feladatokat ad a csoporton belül tanulóinak, 

amelyhez elengedhetetlen a kommunikáció, a másik tudásának elismerése és tisztelése, ill. a másikra való odafigyelés. 

Attitűd: A zenepedagógus olyan légkört biztosít a növendékeinek, amellyel segíti őket, hogy a lehető legjobb tudásuk szerint tudjanak teljesíteni a 

közösségen belül. A kölcsönös elfogadás elvét szem előtt tartva ösztönzi növendékeit a közös munkára és arra törekszik, hogy tanulót minden 

alkalommal sikerélményhez juttassa. Az online kommunikációt elsősorban a kapcsolattartásra és szervezési feladatokra használja fel. 
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Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

5.1.  
Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó 

légkört teremt. 

Nem releváns Az egyéni hangszeres képzés keretében ez 

a tanár-diák, mester-tanítvány kapcsolat 

milyenségén, az emberségen múlik. Ezt a 

légkört, ezt a kölcsönös bizalmat a 

tanárnak kell megteremteni, de ugyanakkor 

meg kell értetnie a tanulóval, hogy a 

megértés és elfogadás nem azonos a 

követelmények figyelmen kívül 

hagyásával és az értékelés-nélküliséggel. 

5.2.  
Tanítványait egymás elfogadására, 

tiszteletére neveli. 

Tevékenysége és elkészült anyagai 

alkalmasak arra, hogy a tanulók egymással 

szembeni toleranciájára neveljenek. 

Ez az egyéni órán ritkán kerül elő, de pl a 

korrepetíciónál, kamarazenénél már igen. 

Ez szemléletes példa lehet arra, miként a 

többszólamú műveknél is eltérőek a 

szerepek, de mindegyikre szüksége van, 

úgy az emberi kapcsolatokban is el kell 

fogadni a különböző szerepeket és 

egyéniségeket. 

5.3.  

Munkájában figyelembe veszi a tanulók és 

a tanulóközösségek eltérő kulturális, 

illetve társadalmi háttéréből adódó 

sajátosságait. 

Anyagaiban, tervezeteiben, 

anyagválasztásában épít az eltérő 

egzisztenciájú, kultúrájú családokból érkező 

növendékek erősségeire, és igyekszik 

kiegyenlíteni a hátrányokat. 

Az egyéni órákon ez nem jelent külön 

kihívást, a szokásos tanár-diák 

együttműködés problémakezelései mellett. 

5.4.  Az együttműködést támogató, motiváló 

módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi 

Az egyéni órákon, illetve tanórán kívül ez 

legfeljebb a tanár-diák kapcsolatban 

értelmezhető. 

A tanár-diák együttműködésen túl ez a 

társas zenélés területe, ahol alapvető igény 

az együttműködés. A tanórán kívül az 
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oktatás keretében, mind a szabadidős 

tevékenységek során. 

egyének csoportja, a tanszak tanulóinak 

együttműködése, közös munkája már a 

közösségépítés területe. 

5.5.  

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok 

megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös 

szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható értékeléssel. 

Nem releváns Nem releváns 

5.6.  

A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat 

felismeri, helyesen értelmezi, és 

hatékonyan kezeli. 

Nem releváns. Olyan tanulási vagy személyiségfejlődési 

nehézségek esetén, amelyeket 

diagnosztizálni teljes biztonsággal nem 

képes, szakmai segítséget kér. Ha személyi 

okokból a zenetanár és növendéke közötti 

kapcsolat oly mértékben sérül, hogy a 

hatékony közös munkát már nem teszi 

lehetővé, a szülő/pedagógus/igazgató 

kérheti/javasolhatja a tanárváltást.  

5.7.  

A tanulók közötti kommunikációt, 

véleménycserét ösztönzi, fejleszti a 

tanulók vitakultúráját 

Nem releváns. Törekszik az értékek sokféleségének 

elfogadására, nyitott mások véleményének, 

értékeinek megismerésére és átérzésére, 

valamint tiszteletben tartására. Közös órák, 

hangversenyek, vagy egyéb programok 

kapcsán teremt alkalmat növendékeinek a 

véleménycserére, beszélgetésre.  

5.8.  Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 

Együttműködés, altruizmus, nyitottság, 

A zenén keresztül az egyetemes emberi 

értékek, a kulturális sokszínűség 

megismertetésére, elfogadtatására törekszik. 

A tananyag kiválasztásával reprezentálja 

az értékes zenét, zenetörténeti, kulturális 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Zeneművészeti ág (egyéni zenei képzés) 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott harmadik, javított változata. 20 

 

társadalmi érzékenység, más kultúrák 

elfogadása jellemzi. 

hátterének kifejtésével nevel az egyetemes 

emberi értékekre. 

5.9.  

Az együttműködés, kommunikáció 

elősegítésére online közösségeket hoz 

létre, ahol értékteremtő, tevékeny, 

követendő mintát mutat a diákoknak a 

digitális eszközök funkcionális 

használatának terén. 

Munkája során igyekszik használni az IKT 

eszközöket, az online kommunikációt. 

Nem releváns. 

5.10

. 

 

 

Tudatosan alkalmazza a 

közösségfejlesztés változatos módszereit. 

 

 

 

 

 

 

Nem releváns. 

 

 

Egyéni órán nem értelmezhető, de közös 

órák, hangversenyek, vagy egyéb 

programok kapcsán teremt alkalmat 

növendékeinek a véleménycserére, 

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

 

 

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

A zenepedagógus a pedagógiai folyamat során a szaktárgy tantervi követelményeit, a pedagógiai programban meghatározott értékelési rendszert 

figyelembe véve alakítja ki saját szempontrendszerét, mellyel növendékei munkáját értékeli az órák folyamán. Az értékelés összetett folyamata nagy 

kihívás elé állítja, mivel a művészeti területeken legfőképpen a szubjektív értékelés a jellemző. A cél ezért az objektivitás felé való törekvés. Úgy 

kellene kialakítania a mérőeszközöket, a kritériumrendszereket, hogy a formatív, diagnosztikai és szummatív értékelési mechanizmusok 

megjelenjenek azokban és gyakorlati módon is tudja alkalmazni a zeneoktatási folyamatokban. A félévi és év végi, ill. a művészeti alap-és záróvizsga 

értékelésekor adható osztályzatok is ezt a szemléletet kellene, hogy tükrözzék. A tanulói munka értékelése, a tanulás támogatása, az elért 

eredményekről való pozitív - esetleg negatív - megerősítés, visszacsatolás érdekében speciális eszközként jelenik meg a pedagógus munkája során. A 

tanár és a tanuló közötti reflexiók a pedagógiai munkafolyamatok eredményességét hivatottak szolgálni, amelyek később a szülő felé is megerősítésül 

szolgálnak a növendék tanulmányi előmenetelét illetően.  

Ismeret: A zenepedagógus a tanuló értékelése során olyan mérőeszközöket használ fel, amely a tantervi követelményeknek, valamint az általa 

kialakított kritériumoknak megfelelnek. Ismeri a formatív, diagnosztikai és szummatív értékelést, amelyek a pedagógiai folyamat szerves részét 

képezik nála. A szubjektív értékelési mechanizmus helyett inkább az objektív értékelési technikát próbálja alkalmazni, melyek segítségével kialakítja 

a tanulói teljesítmény méréséhez szükséges információs bázist.  

Képesség: Képes olyan innovatív mérőeszközök elkészítésére, amellyel személyre szabottan tudja elvégezni a tanulói teljesítmény értékelését, 

figyelembe véve az egyéni képességeket, aktuális tudásszintet és a tantervi követelményeket. Képes az órákon ösztönző, motiváló és egyben tárgyias, 

szakszerű visszacsatolást adni a növendék számára addigi munkájáról, hogy az segítségül legyen neki a későbbi egyéni munkafolyamataiban. 

Attitűd: A zenepedagógus a tanórákon segítő, jobbító szándékkal értékeli a növendék munkáját, amelyet pozitív, megerősítő attitűddel párosít. A 

növendék erősségeire, munkájának sikerült elemeire alapoz és egyben értelmezi az általa közvetített ötleteket, elképzeléseket. Pedagógiai munkája 

során az értékelés mindig azt a célt szolgálja,hogy az elért eredmények  motiválóan hassanak a növendékre és további sikeres munkára ösztönözzék. 
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Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

6.1.  

Jól ismeri a szaktárgy tantervi 

követelményeit, és képes saját 

követelményeit ezek figyelembevételével 

és saját tanulócsoportjának ismeretében 

pontosan körülhatárolni, következetesen 

alkalmazni. 

A tantervi követelményrendszer, az iskola 

PP-ja szerves egységet alkot, amelyet 

kiegészít az érintett tanuló képességeire, 

attitűdjére kialakított egyéni tanterv. Ez 

utóbbi tükrözi a tanár elvárásait is. Ennek egy 

szelete jelenik meg a portfólió anyagában. 

A tanórára tervezett célok részét képezik a 

tantervi követelményeknek, amelyek 

megvalósítása, annak minősége tükrözi az 

érintett tanuló képességeit, attitűdjét, 

pillanatnyi diszpozícióját. 

6.2.  

Céljainak megfelelően, változatosan és 

nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési módszereket, 

eszközöket. 

Az értékelés formáját, módját és 

szempontrendszerét egyaránt igazítja a 

növendék személyiségéhez  képességeihez, 

valamint saját előzetes elvárásaihoz. 

Értékelés alkalmával kéri növendéke 

önértékelését és annak indokait. 

Empátiával alakítja, segíti  vélemény 

formálását, kitér az erősségekre és a 

gyengeségekre is. 

6.3.  

A szaktárgy ismereteit és speciális 

kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) 

készít. 

Az egyéni hangszeres oktatásban erre 

nincsenek kidolgozott sztenderdek. 

Tudásszint mérésnek az elméleti tárgyaknál 

lehet jelentősége. 

Nem releváns. 

6.4.  
A tanulás támogatása érdekében az órákon 

törekszik a folyamatos visszajelzésre. 

Nem releváns. A tanár elsődleges feladata, hogy 

végighallgassa a tanuló által előadott 

művet, ez után értékel, olyan módon amely 

a növendék fejlődését szolgálja (pozitív 

visszajelzések, részletek kigyakorlása) 

6.5.  
Visszajelzései, értékelései világosak, 

egyértelműek, tárgyszerűek. 

A dokumentumokban megjelenő értékelései 

humánusak, empatikusak, de tartalmazzák 

tantervi követelményekhez való viszonyt. 

A növendék felé közvetített értékelése 

empatikus, világos, a növendék 

személyiségének, érettségének megfelelő 

megfogalmazásokkal történik. 
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6.6.  
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók 

fejlődését segíti. 

 

Az egyéni haladást a mennyiség–minőség 

viszonylatában értékeli. A portfolióban 

lehetőség szerint dokumentálja a növendék 

viselkedését, személyiségének változásait. 

 

Az óralátogatás során is jól érzékelhető, 

hogy értékelései nyomán tanítványai 

motiváltak, kedvelik a zenét 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. 

 

Pedagógiai gyakorlatában törekszik az egyéni 

módszerek alkalmazására, és a növendékek 

önértékelésének - a PP és attitűd szerinti 

reális. reflexiójára 

 

A tanórai gyakorlatban megjelenik a reális 

teljesítmény értékelése mind a tanár, mind 

a növendék részéről. 

6.8.  

 

Önállóan képes a tanulói munkák 

értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés 

alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani. 

 

 

Az esetleges felmérések elemzése révén 

képes az adatokat értelmezni, azok 

eredményének révén tanítási gyakorlatát 

módosítani. 

 

Ez egyéni képzés a folyamatos tanulói 

munka értékeléséből és annak - lehetőség 

szerinti – jobbításából áll. 
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7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

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

A kommunikáció egy olyan több csatornán futó közlési forma, amely összeköti a tanár, a növendék, a szülő, a többi kolléga és a körülöttük lévő 

tágabb környezetben dolgozó emberek mindennapi életét. A tanár és a növendéke  között lévő bensőséges viszony alapja,  az őszinteség és a 

kölcsönösség.A tágabb körben meglévő kapcsolatok is hasonló elven működnek, de talán a bensőséges viszony már nem jeleníthető meg olyan 

erősen bennük, mint amit a növendékével kialakított. A zeneművészetben a nonverbális közlés lényeges és nélkülözhetetlen, hisz mind a zenetanári 

munka, a karmesteri irányítás, mind a kamarazenei összjáték elképzelhetetlen nélküle. A pedagógus feladata, hogy erre rávezesse a növendéket. A 

személyes és együttműködő kapcsolattartás során a verbális és non verbális, metakommunikatív eszközöket használva a cél az, hogy a 

konfliktuskezelés mellett az egy-egy területen meglévő közös projektek gördülékeny megvalósulását segítse elő. A hatékony közléseket nagyban 

támogatja a hiteles magyarázat, a határozottság, érthetőség, de a megértés és az elfogadás mechanizmusa is a megoldásokra fókuszáltatja a 

kommunikációs folyamatban résztvevőket. A kommunikáció során az online csatornák használata sokszor előtérbe kerül, de a személyes kontaktus, 

az egymással való kapcsolatfelvétel és diskurzus, sokszor jobban előrevetíti a megoldásokat.  

Ismeret: A zenepedagógus ismeri a verbális és nonverbális kommunikáció eszközeit és azok elemeit. A konfliktusok kezelését kreatívan, a kölcsönös 

elfogadás jegyében végzi, megoldásokat keresve a problémákra. Kommunikációja során a növendékeivel, a szülőkkel, a kollégákkal, különböző 

szakemberekkel arra törekszik, hogy az adott feladatban előre jussanak és eredményes legyen minden munkafolyamat és minden felmerülő 

problémára megoldás szülessen a konstruktivitás jegyében. 

Képesség: A zenepedagógus képes a verbális, non verbális, metakommunikatív eszközök olyan mértékű használatára, mellyel a szakmaiság, 

közlésforma nem sérül. Képes úgy érvelni, hogy a partnerek abból mindig  át tudják venni a közlésre váró gondolatokat és szakmai ismeretek átadása 

nem sérüljön. Képes a motiváló, élményszerű előadások, egyéni közlésformák alkalmazására az egyéni és csoportos órákon, ill. az általa tartott 

előadások, szakmai beszámolók alkalmával egyaránt.  

Attitűd: A konfliktuskezelés szabályait betartva törekszik arra, hogy segítő, jobbító szándékkal, egészséges humorral oldja meg a felmerülő 

problémákat. A zenepedagógus együttműködő partner, minden közös programban, csapatépítésben vagy a koncertek, szakmai programok, pályázati 

megvalósítások szervezése kapcsán. Nyitott mások véleményének elfogadására és empatikus személyisége segítség neki a kommunikációs 

folyamatokban.  
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Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

7.1.  
Kommunikációját minden partnerrel a 

kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.  

Az oktatás során az elsődleges partner a 

tanuló, azon kívül valamennyi - az oktatási 

rendszerben érintett fél -, a szülő, az 

intézmény és a társadalmi környezet. A 

kölcsönösség és konstruktivitás feltételeit 

egyrészt a törvényi szabályozások, másrészt 

az emberi kapcsolatok adják 

Kiemelt partner a korrepetítor, illetve az 

elmélet (szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom) 

tanár. A Velük való kapcsolattartás - főleg a 

beiskolázás időszakban - létfontosságú. 

Az egyéni hangszeres órán csak utalások 

révén értelmezhető. 

7.2.  

A kapcsolattartás formái és az 

együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a 

különböző online csatornákat. 

Az egyéni oktatás alapvető kapcsolatformája 

a mester-tanítvány kapcsolat. Ebbe csak 

érintőlegesen kerülhet bele az 

infokommunikációs eszközöket használó 

online csatornák alkalmazása. 

Az egyéni oktatás alapvető 

kapcsolatformája a mester-tanítvány 

kapcsolat, annak minden előnyével és 

problematikájával.. 

7.3.  

Nyitott a szülő, a tanuló, az 

intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, 

felhasználja őket szakmai fejlődése 

érdekében. 

Dokumentumaiban, reflexióiban használja a 

környezet visszajelzéseit és abból az 

előremutató következtetéseket beépíti napi 

gyakorlatába. 

Napi, tanórai gyakorlatában értelmezi, 

felhasználja környezete visszajelzéseit. 

7.4.  

A diákok érdekében önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai 

partnerekkel, szervezetekkel. 

A növendékek önállósodása, szakmai 

fejlődésének érdekében, vagy a művészeti 

értékeket örömmel és szívesen befogadó 

személyiséggé válásuk érdekében 

Nem releváns. 
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együttműködik a magasabb oktatási 

szinteken tanító kollégákkal, együttműködik 

partnerintézményekkel, szervezetekkel. 

7.5.  

A megbeszéléseken, a vitákban, az 

értekezleteken rendszeresen kifejti 

szakmai álláspontját, a vitákban képes 

másokat meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető. 

Nem releváns. Nem releváns. 

7.6.  

Iskolai tevékenységei során 

felmerülő/kapott feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet működési 

rendszerének megfelelő módon kezeli, 

intézi. 

Az iskola SZMSz-e rendezi a dokumentált 

ügyintézés formáit, eszközeit. 

Az egyéni hangszeres órán nem 

értelmezhető.  

Az esetleges problémákat az adott ügyben 

kompetenciával rendelkezőnek kell kezelni 

és megoldani.  

7.7.  

A szakmai munkaközösség munkájában 

kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik pedagógustársaival 

különböző pedagógiai és tanulásszervezési 

eljárások (pl. projektoktatás, témanap, 

ünnepség, kirándulás) megvalósításában. 

A szakmai munkaközösség munkájában 

kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik pedagógustársaival 

különböző pedagógiai és tanulásszervezési 

eljárások megvalósításában 

Nem releváns. 

7.8.  

A tanuláshoz megfelelő hatékony és 

nyugodt kommunikációs teret, feltételeket 

alakít ki. 

Az egyéni zeneoktatásban fontos az otthoni 

munka, ez a tanulási helyszíne. 

A gyakorlás otthoni feladat. Erre a tanórán 

csak tanácsokat, módszerekre vonatkozóan 

lehet/kell adni. A tanári kommunikáció 

stílusában alkalmazkodik a gyerek 

karakteréhez 

7.9.  
Munkája során érthetően és a pedagógiai 

céljainak megfelelően kommunikál. 

A tervezetekben verbálisan nem 

értelmezhető.  

Verbális kommunikációjában a szakmai 

elvárások és a növendék/szülő kulturális 

színvonalának megfelelő formában 
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Írásbeli anyagaiban a szaknyelv 

terminológiáit használva világosan fejti ki 

pedagógiai céljait és az annak eszközeit. 

fogalmazza meg közléseit, elvárásait, 

értékeléseit. 

7.10

. 

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és 

egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését. 

Közös órák, tanszaki koncertek, versenyek 

(stb) formájában teremt lehetőséget a 

növendékek kapcsolatépítésére, egymás 

közötti kommunikációjára.  

Nem releváns. 
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

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

A zenepedagógusokat szakmai életük során számtalan zenei impresszió éri. Az elsők között szerepelhetett az, amikor először fedezték fel a 

muzsikában rejlő szépségeket. Az első találkozás élménye indíthatta el bennük a zenélés iránti vágyat, amit szorgalmas tanulás és odaadó munka, 

gyakorlás követett. Végül kiforrott muzsikusként átadták a megszerzett tudást növendékeiknek, és művészetükkel szolgálták a zeneszerető 

közönséget. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás nélkül a fejlődés nem igazán garantálható. Ennek érdekében minden lehetséges impresszió 

összegyűjtése szükséges lehet, legyen az akár szakmai fórumokon, vagy konferenciákon való részvétel, szakmai szervezetekben való aktív részvétel 

vagy akár egy másoddiploma megszerzése. Önálló vagy kamarazenei koncerteken való részvétel a művészi kiteljesedést segítik elő, melyek 

ugyanúgy részt képeznek a zenész életében. Az innovációkban, pályázatokban való részvétel során sok olyan információ, gyakorlati tudás birtokosa 

lehet, amelyeket felhasznál saját pedagógiai gyakorlatában és alkalmaz módszertanában. A szakmai együttműködések során kapcsolatot alakít ki más 

közművelődési, oktatási intézményekkel, amelyekkel az információ, a szakanyagok,a koncertélmények, a tehetséggondozás tapasztalatainak átadása 

kapcsán bővíti elméleti és gyakorlati szaktudását.  

Ismeret: A zenepedagógus ismeri azokat a szakmai forrásokat, online adatbázisokat, az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeit, 

amelyek a növendéknek segítségképpen adhatók tanulmányai alatt, elősegítve ezzel tájékozottsága, tudása bővítését. Ismeri a legújabb pályázatokat, 

innovatív kezdeményezéseket, aktívan részt vesz megvalósításukban. Felismeri a különböző oktatási, kulturális kapcsolatokban rejlő lehetőségeket és 

növendékeit is involválja azokba. Tájékozott a szaktárgyával kapcsolatos legújabb pedagógiai eredmények felől, a mesterkurzusokon, 

továbbképzéseken szerzett tapasztalatait kamatoztatja a tanórákon. 

Képesség: Képes saját pedagógiai gyakorlatának folyamatos elemzésére - ha szükséges -, annak megújítására, valamint arra, hogy továbbfejlessze az 

addig megszerzett tudását és tovább képezze magát (pl. másoddiploma, szakértői, szaktanácsadói tevékenységek, szakmai szervezetekben való aktív 

részvétel). Előadóművészként szerzett tapasztalatait, kompetenciáit képes átadni növendékének, hogy tovább motiválja őt és kitartásra, 

elkötelezettségre buzdítsa a zene iránt. Képes a pedagógiai kommunikációját folyamatosan fejleszteni és megújítani a különböző helyzetekben.  

Attitűd:A zenepedagógus elkötelezett, lelkes hivatása iránt és ezt a hozzáállást közvetíti növendéke felé. Növendéke reflexióira érzékenyen, 

érdeklődve reagál és motiválja teljesítményét illetően a különböző pedagógiai folyamatok során. Fontosnak tartja a szakmai területen való folyamatos 

megújulást, az élethosszig való tanulás elvét példaértékűnek tartja. Növendékeit biztatja az új zenei ismeretek felé való orientációra, azok gyakorlati 

alkalmazására.  
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Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

8.1.  

Tisztában van szakmai felkészültségével, 

személyiségének sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

Szakmai tudása, a megfelelő szakmai 

terminológiák használata megjelenik a 

portfólió anyagaiban, a pedagógiai 

dokumentumokban. 

A tanórai kommunikációban megjelenik 

magabiztos szakmai tudása, de rugalmasan 

alkalmazkodik a növendék, illetve a 

pillanatnyi szituáció igényéhez. 

8.2.  
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan 

elemzi és fejleszti. 

Törekszik, a szakmai megújulásra, 

önművelésre. 

Tanórai gyakorlatában a növendék 

inspirálására, fejleszti metodikai 

eszköztárát. 

8.3.  
Tudatosan fejleszti pedagógiai 

kommunikációját. 

Ismeri és használja pedagógiai írásaiban, a 

portfólió dokumentumaiban a szaknyelv 

terminológiáit, nem csak birtokolja a tudást, 

de átadásának módját is ismeri. 

A hagyományos tanári szerep helyett a 

„segítő” funkciót alkalmazza, használva az 

egyéni oktatás intimitását. 

8.4.  

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára 

és a pedagógia tudományára vonatkozó 

legújabb eredményekről, kihasználja a 

továbbképzési lehetőségeket. 

Folyamatosan bővíti ismereteit a 

szakanyagok, kották megismerésével, 

kurzusokon, továbbképzéseken vesz részt, 

figyelemmel kíséri a médiák szakterületével 

kapcsolatos híreit. 

Nem releváns. 

8.5.  
Munkájában alkalmaz új módszereket, 

tudományos eredményeket. 

A szakirodalomban, kurzusokon, 

konferenciákon workshop-okon megismert 

eredményeket, módszereket alkalmazza 

pedagógiai gyakorlatában. 

Nem sablonokban gondolkozik, a 

megismert új eredményeket, módszereket 

adaptálja saját napi gyakorlatához. 

8.6.  
Rendszeresen tájékozódik a digitális 

tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia 

Használja online adatbázisok archív anyagait 

és tájékozódik az új tananyagokról. Képes 

ezek adaptálására, kreatív felhasználására 

saját pedagógiai gyakorlatában. 

A megismert új eredmények, módszerek 

lehetőség szerint megjelennek napi 

gyakorlatában. 
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legújabb eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat. 

8.7.  
Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki 

az intézményen kívül is. 

A zeneoktatásban, mint előadóművészetben, 

a szereplés, a bemutatás az oktatási folyamat 

célja. Ehhez lényeges az alkalmak 

megteremtése, iskolai szinten és a kulturális 

környezetben, amely jól működő 

kapcsolatrendszert feltételez. 

A tanórán ez nem értelmezhető, de a 

szereplésekre való felkészülés az órákon 

történik.  

8.8.  
Részt vesz intézményi innovációban, 

pályázatokban, kutatásban. 

Lehetőség szerint részt vesz intézményi 

innovációban, pályázatokban, kutatásban, 

annak eredményeit kamatoztatja saját 

pedagógiai gyakorlatában. 

Nem releváns. 

8.9.  
Aktív résztvevője az online megvalósuló 

szakmai együttműködéseknek. 

A www lehetőségeit kihasználva tájékozódik 

szakmai rendezvényekről, lehetőség szerint 

részt vesz fórumok véleménycseréjében, 

lehetőséget / kapcsolatokat keres növendékei 

versenyeztetésére, szereplésére. 

Nem releváns. 

 

 

 

 

 

 

 


