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A) Bevezető 

A kiegészítő útmutató a zenei alapfokú művészeti iskolákban pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak számára készült, azzal a céllal, hogy sajátos támpontokat és konkrétabb segítséget 

adjon a minősítővizsgához, illetve a minősítési eljárás pontosabb értelmezéséhez és sikeres 

teljesítéséhez. 

Az indikátorok az általános pedagógiai és művészeti-szakmai követelményeket a gyakorlat szintjén 

fogalmazzák meg, az átfogó kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik és példákat adnak gyakorlati 

megvalósulásukra mind a portfolió dokumentumaiban, mind az óralátogatások tapasztalataiban. 

Az útmutató olyan sablonokat és mintákat tartalmaz, amelyek a gyakorlati tapasztalatokból indulnak 

ki, és figyelembe veszik a zeneművészeti ág sajátosságait és szükségleteit.  

Az útmutatóban található dokumentumsablonok és -minták nem kötelezőek!  

Olyan formátum kialakítását javasoljuk, amellyel le tudják írni, be tudják mutatni a mindennapi 

gyakorlati munkájukat. 

A művésztanári portfolióban a rendszeres órai munka, a foglalkozások leírása mellett szükséges az 

önálló művészeti tevékenység bemutatása is, amire a szakmai életút elemzésében vagy szabadon 

választott dokumentumként van lehetőség. 

Mivel a kiegészítő útmutató csak a művészeti ágra jellemző sajátosságokat és értelmezéseket 

tartalmazza, így a portfolió elkészítésekor és a szakmai minősítéskor az általános és kiegészítő útmutatót 

egyszerre javasolt használni.  
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B) Egyéni zenei képzés: a dokumentáció előírásainak sajátos elemei 

1.)  Alapdokumentumok és javasolt szabadon választható dokumentumok 

Alapdokumentumok 
Feltöltendő dokumentumok és 

terjedelmük 

Mely kompetenciák 

alátámasztására 

szolgálhat leginkább? 

Növendékprofil – tematikus terv – összefüggő óratervek 

Egy növendék profiljának ismertetése. 

A bemutatott növendékre adaptált egy darab tematikus terv és a kapcsolódó óratervek1 

(6 db) a tanórán felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt2 (a felhasznált 

kottakiadás[ok], kiegészítő, szemléltető anyagok stb.).  

 

Reflexió (külön szabad szöveges dokumentumban): a döntések indoklása.  

Javaslat: ellenőrzés, értékelés. 

Amennyiben nem kíván egy növendékhez feltölteni megfelelő mennyiségű óratervet (6 

db), abban az esetben két növendékprofilt készíthet el két tematikus tervvel és két 

Növendékprofil: 1-2 oldal 

Tematikus terv a kapcsolódó 

óratervekkel: kb. 10 oldal (min. 8 

oldal)3 

Tananyagok és segédanyagok: 

szükség szerint 

Reflexió: 1-2 oldal 

Ellenőrzés, értékelés: 1-2 oldal 

1–6 

                                                                 
1 Egymásra épülő óraterveket kell csatolni ahhoz, hogy a pedagógus a fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. Csak önállóan készített tematikus terv és óratervek 

elfogadhatóak. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik, akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a növendékre történt adaptálás 

egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag, egyébként plágiumnak minősül. A tematikus tervhez tartozó óratervek nem tartalmaznak reflexiókat, hanem azokat külön, szabad 

szöveges dokumentumban kell feltölteni (ld. alább).  

2 A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése nem szükséges, amennyiben azok kereskedelmi forgalomban, ill. a könyvtári hálózatban elérhetők. A tananyag(ok), segédanyagok 

esetében a tervezetekben pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző, cím, kiadó, a kiadás éve; ill. webcím).  

3 Ajánlott formátum a Times New Roman 12 pontos betűméret, másfeles sorköz, normál (minden oldalon 2,5 cm) margó, de  10 pontos betűméret és szimpla sorköz is elfogadható a könnyű 

áttekinthetőség érdekében. A javasolt terjedelem tematikus tervenként értendő.  
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reflexióval, valamint a hozzájuk tartozó 3-3 összefüggő óratervvel együtt (összesen 6 

db). 

Hospitálási napló 

A hospitálás naplója. (A pedagógus órát látogatott.) 

 

Reflexió: a hospitálás tanulságai.  

Dokumentum: 1 db hospitálási 

napló 

Reflexió: kb. 1 oldal  

7, 1, 2, 3, 8 

Esetleírás: a fejlesztési probléma megoldásának dokumentálása 

Esetleírás: a fejlesztési probléma megoldásának leírása, dokumentálása. 

Például: a zenei neveléssel fejleszthető személyiségjegyek fejlesztése (pl.: önuralomra 

nevelés, az empátia, a tolerancia, a kommunikációs készségek, a kritikai gondolkodás, 

az érzelmek kezelésének fejlesztése stb.); a fegyelmezett, önálló munkára, gyakorlásra 

nevelés; stresszkezelés (pl. lámpaláz kezelése); figyelmi problémák kezelése; 

versenyfelkészítés; speciális nevelési igényű növendék fejlesztése; állandóan visszatérő 

fegyelmi probléma kezelése; alulteljesítő tehetség gondozása. 

Leírás és reflexió: kb. 2-4 oldal  

Esetleírás: 1 db 

7, 4, 5, 8 

Példák szabadon választott dokumentumokra 
Feltöltendő dokumentumok és 

terjedelmük 

Melyik kompetenciák 

alátámasztására 

szolgálhat leginkább? 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (pl. verseny-

előkészítés, felkészítés, tehetséggondozó program) féléves ütemterve, min. 2 foglalkozás 

terve a növendékprofiljával együtt. 

Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. 

Növendékprofil: kb. 1 oldal 

A tervek és a felhasznált tananyag 

– max. 2 dokumentum 

Reflexiók. 1-2 oldal 

4, 5, 1, 2, 3, 6 

Saját fejlesztésű tananyag, pl.: IKT-tananyag, ppt, továbbképzési anyag, innováció stb. 

bemutatása, értékelése. 

Dokumentum: max. 2 db 

(bemutatás) 

Reflexió (értékelés) 1-2 oldal 

1, 2, 3, 8, 6 
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Projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése (projektekben való részvétel 

bemutatása). 

Terv és reflexiók (2-3 oldal) 

Dokumentumok, max. 2 db 

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

A tanulói önállóság és aktivitás fejlesztése: önálló munkára való felkészítés (pl. új 

tudásanyag önálló feldolgozásának képessége), amatőr zenélésre, kamaramuzsikálásra, 

komoly-, nép- és jazz-zenei projektek önálló szervezésére való felkészítés: saját 

gyakorlat bemutatása példákon, mintákon át.  

Példa, minta: 1–2 db (egyenként 

1-2 oldalas jellemzéssel).  

Reflexió: összesen kb. 1-2 oldal (a 

minták jellemzéséhez 

kapcsolódóan). 

3, 1, 2, 4 

A tanulók munkájának személyre szabott, innovatív értékelése pl. félév vagy év végén. 

Az értékekés szempontjai, az eljárás leírása.  

Az eljárás és a szempontok leírása 

Max. 3 tanulói értékelés csatolása 

(anonim!)  

6, 4 ,3, 7 

A tanulói önértékelés alkalmazásának bemutatása példák segítségével. Az eljárás 

értékelése.  

Bemutatás és reflexió (értékelés) 

Max. 1 tanuló, 1-2 oldal 

6, 4, 5, 3, 7, 8 

Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló profiljával együtt, valamint a fejlesztés 

során elért eredmények dokumentálása és bemutatása. 

Tanulói profil – 1 oldal 

Terv: max. 6 alkalomra – 2-3 

oldal 

Reflexió – 1-2 oldal 

Csatolható dokumentáció: a 

tanuló fejlesztésébe bevont más 

személlyel, szervezettel való 

együttműködés (nevelési 

tanácsadó, tehetséggondozó team, 

szakemberek, mentorok, szülők 

stb.) 

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

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

tevékenység elemzése, értékelése.  

Esetleírás – 1-2 oldal 

Egyéb dokumentumok: max. 2 db 

Elemzés, értékelés: kb. 1 oldal 

4, 7, 5, 8 

Intézményi szintű szakmai rendezvény, pl. háziverseny, témanap rövid leírása, 

dokumentálása, az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. 

1 rendezvény leírása és a saját 

szerep bemutatása reflexiókkal, 1-

2 oldal 

Dokumentumok: max. 2 db 

7, 1, 3, 8 

Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény (pl. közös zenehallgatás, 

koncertlátogatás, operalátogatás, kirándulás, iskolai rendezvények, múzeumlátogatás, 

tehetséggondozó táborok, testvériskolai programok, kulturális rendezvények, 

diákcsereprogram stb.) összefoglaló leírása, a szervezés és a megvalósítás 

dokumentumai (pl. képek, tanulói beszámolók, rajzok, videofelvétel, 

hangversenymeghívók, plakátok stb.). 

Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának, a megvalósítás során a 

kollégákkal, a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása, értékelése.  

1 rendezvény összefoglaló leírása 

– 1-2 oldal 

Dokumentálás: szükség szerint 

 

 

Reflexió – kb. 1 oldal 

5, 1, 2, 3, 7, 8 

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

értékelése. 

A tevékenység bemutatása és a 

mellékletek – 2-3 oldal 

8, 1, 7, bármely 

kompetencia  

Részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon. 

Reflexió: hogyan segítette ez a munka a szakmai fejlődését. 

Leírás, dokumentumok 2-3 oldal 

reflexiók – kb. 1 oldal 

7, 8, 1, bármely 

kompetencia 

Saját jó gyakorlatok, innovációk bemutatása, új pedagógiai módszerek kipróbálása, 

alkalmazása (max. 2 db). 

Bemutatás reflexiókkal – 2-3 oldal 1, 3, 4, 8  

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

nyomtatott források, linkgyűjtemény rövid értékeléssel, ajánlással. 

Max. 2 oldal 1, 8 
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Tanulóktól vagy szüleiktől kapott visszajelzések, meghívók (pl. volt tanítványok 

hangversenyeire). 

Max. 3 dokumentum  4, 1, 3, 7 

Az alap- és a záróvizsga eredményei, reflexiók az elért eredményekre. Kb. 2 oldal 6, 1, 3, 7, 8 

Nemzetközi, országos, regionális, megyei, városi művészeti versenyeken elért 

eredmények értékelése, reflexiók az elért eredményekre. 

Kb. 2 oldal 6, 1, 3, 7, 8 

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

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

Max. 2 oldal 1, 8 

A saját jó gyakorlatainak leírása, pl. kottaközreadás-összehasonlítási feladatok, 

hangfelvétel-összehasonlítási feladatok, az előadói jelek értelmezésének megtanítása 

különböző korokban/szerzőknél, egy-egy zenetörténeti korszak, stílus, ill. zeneszerző 

előadói stílusának vagy improvizatív díszítőművészetének megismertetése és 

gyakoroltatása stb. 

Bemutatás és dokumentálás: kb. 

2-3 oldal  

Reflexió (a gyakorlat értékelése): 

kb. 1 oldal 

1, 2, 3, 8 

Az iskolai szakmai munkaközösség munkájához kapcsolódó önértékelés (a 

munkaközösségben betöltött szerepről szóló reflexió).  

Bemutatás: kb. 1 oldal 

Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal 

6, 4, 5, 3, 7, 8 

Továbbképzések igazolása. Max. 3 dokumentum 7, 8 

Oktatási célú önálló alkotótevékenység bemutatása (pl. zenei átiratok készítése, 

zeneszerzői munkásság, összművészeti tevékenység). 

Max. 3 oldal 1, 2, 3, 4, 5, 8 
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2.)  A dokumentumok kapcsolati rendszere az egyéni képzésben 

(zeneoktatás) 

Az alapdokumentumok és azok kapcsolati rendszere, egyben segítség a feltöltéshez: 

 Összesen egy növendékprofil, illetve egy tematikus terv, valamint a hozzá kapcsolódó 

6 darab óraterv töltendő fel a portfólió felületére. 

 Ha 2 növendékprofilt töltenek fel, ahhoz 2 tematikus terv és a 2 tematikus tervhez 

3-3 összefüggő óraterv feltöltése szükséges.  

 

Reflexió feltöltése a következő esetekben kötelező (ld. az alábbi táblázatban): 

 tematikus terv(ek), 

 a hozzájuk kapcsolódó óratervek, 

 hospitálási napló, 

 szabadon választható dokumentumok (4–6 db). 
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3.)  Dokumentumsablonok és szempontrendszerek az egyéni zenei 

képzésben 

1. A szakmai életút bemutatásának javasolt elemei 

1. Az életpálya szakaszai.  

2. Az életpálya tevékenységei.  

3. Az életpályára hatást gyakorolt személyiségek, módszerek, eszmék.  

4. Az életpálya sikerei.  

5. Az életpálya kudarcai.  

6. Az életpálya fejlődési lehetőségei.  

7. Reflexiók a zenetanári hivatásról.  

8. A művészi pálya értékelése.  

9. Reflexiók a minősítés kezdetekor tanított saját tanszakról (a tanár növendéki körének 

összetétele: évfolyamok, életkorok, képesség- és tehetségszintek stb.).  
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2. Óraterv – egyéni hangszeres képzés 

A pedagógus neve  

Évfolyam  

Tematikai egység  

Az óra témája  

Az óra cél- és feladatrendszere  

Kulcsfogalmak  

Tananyagok és -eszközök  

Felhasznált kották és más források  

Sorszám, dátum  

 

Időkeret 

(percben 

megadva) 

Az óra menete 
Módszerek, tervezett gyakorlatok, ill. a 

lehetséges pedagógiai fogások és instrukciók 

Tananyag, ill. 

taneszközök 
Megjegyzések 

     

     

Házi feladat: 
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3. A növendékprofil kötelező elemei 

 

1. Általános és specifikus életkori jellemzők.  

2. Személyiségrajz (különös tekintettel a növendék énképére).  

3. A növendék motivációja a zene és a zenélés iránt, valamint céljai ezekkel kapcsolatban.  

4. A növendék zenei képességei, készségei a tanulási folyamat kezdetén:  

 a zenei folyamatok átérzésére való képesség,  

 intonációs, ill. tonális érzékenyég, formaérzékenység, ritmusérzékenység, 

hangszínérzékenység stb., 

 zenei memória,  

 tanulási képességek (pl. milyen sebességgel tanul a növendék),  

 fizikai adottságok (koordináció, testmozgás).  

5.  A növendék számára fejlesztendő tudásanyag, ill. képességek.  

6. A növendék erősségei (elsősorban zenei, ill. személyiségbeli erősségek), a benne rejlő 

lehetőségek, amelyekre a nevelő-oktatómunkát felépíteni érdemes.  

 

NB.A (6) vázlatpont kiemelt hangsúlyt kap a növendékprofilban. A tanulási folyamat során 

megvalósult fejlődés korrekt, kritikus bemutatását a reflexiók tartalmazzák.  
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4. Tematikus terv – egyéni hangszeres képzés 

 

A pedagógus neve és végzettsége  

Az oktatási intézmény neve  

Művészeti ág  

A tantárgy neve  

A tanítási környezet leírása4  

A tanulási-tanítási egység témája  

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere  

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési 

folyamatban, előzményei 

 

Tantárgyi kapcsolódás  

Évfolyam  

Felhasznált tananyag (zenei anyagok), kották, 

taneszközök, IKT 

 

A tanítási egység intervalluma (a tanítási órák 

száma), a megvalósítás dátumai 
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Óra5 

Tudásanyag, ill. 

fejlesztési területek 

(készségek, 

képességek, 

attitűdök) 

Tematikus 

feladatok 

Módszerek, tervezett 

gyakorlatok, ill. a lehetséges 

pedagógiai fogások és 

instrukciók 

Tananyag, ill. 

taneszközök 

Otthoni feladat 

(gyakorlási 

módszerek) 

Megjegyzések 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

                                                                 
5 3 vagy 6 tanóra. 
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C) Csoportos zenei képzés: a dokumentáció előírásainak sajátos elemei 

1.) Alapdokumentumok és javasolt szabadon választható dokumentumok 

Alapdokumentumok 
Feltöltendő dokumentumok és 

terjedelmük 

Mely kompetenciák 

alátámasztására 

szolgálhat leginkább? 

Csoportprofil – tematikus terv – összefüggő óratervek 

Egy tanulócsoport profiljának ismertetése.  

A bemutatott tanulócsoportra adaptált egy darab tematikus terv és kapcsolódó 

óratervek6 (6 db) a tanórán felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt7 (a 

felhasznált kottakiadás[ok], tankönyvek, feladatlapok, kiegészítő, szemléltető anyagok, 

táblaterv, digitális bemutató, hangzóanyagok stb.).  

 

Reflexió (külön szabad szöveges dokumentumban): a döntések indoklása.  

Javaslat: ellenőrzés, értékelés 

Amennyiben nem kíván egy csoporthoz feltölteni megfelelő mennyiségű óratervet (6 

db), abban az esetben két csoportprofilt készíthet el két tematikus tervvel és két 

reflexióval, valamint a hozzájuk tartozó 3-3 óratervvel együtt (összesen max. 6 db).  

Csoportprofil: 1-2 oldal 

Tematikus terv a kapcsolódó 

óratervekkel: kb. 10 oldal (min. 

8 oldal)8 

Tananyagok és segédanyagok: 

szükség szerint 

Reflexió: kb. 1 oldal 

Ellenőrzés, értékelés: kb. 1 oldal 

1–6 

                                                                 
 

7 A felhasznált tananyag(ok), segédanyagok feltöltése nem szükséges, amennyiben azok kereskedelmi forgalomban, ill. a könyvtári hálózatban elérhetők. A tananyag(ok), segédanyagok 

esetében a tervezetekben pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző, cím, kiadó, a kiadás éve; ill. webcím).  

8 10 pontos betűméret és szimpla sorköz is elfogadható a könnyű áttekinthetőség érdekében. A javasolt terjedelem tematikus tervenként értendő.  
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IKT és speciális taneszközök alkalmazása 

A tananyaghoz kapcsolódó speciális taneszközök alkalmazása, különös tekintettel az 

elérhető IKT-eszközökre: a tanuló saját (tanult) hangszerének és egyéb 

ütő-/ritmushangszereknek az órai használata, audiovizuális eszközök alkalmazása (kép- 

és hangfelvételek, offline elektronikus adatbázisok, kottaíró és zeneszerkesztő 

programok), internetes adatbázisok és programok (színvonalas és etikus kotta-, valamint 

hangfelvételforrások, színvonalas zenei és művészeti honlapok, új, nívós online 

tudásbázisok és oktatóprogramok – pl. hallásfejlesztő programok –, online is elérhető 

történelmi hangfelvételek, tananyagok és forrásmunkák) stb. integrálása az órai 

munkába; a megbízható és színvonalas adatforrásokból való önálló ismeretszerzésre 

való ösztönzés módjainak jellemzése; a tanár általi élő hangszeres bemutatás és az IKT-

illusztráció kapcsolatának lehetőségei.  

Saját gyakorlat bemutatása 

példákon, mintákon át: 1-2 db 

(egyenként 1–2 oldalas 

bemutatás) 

Reflexió (értékelés): kb. 1-2 

oldal 

3, 1, 2, 7, 8 

Hospitálási napló  

A hospitálás naplója. (A pedagógus órát látogatott.) 

 

Reflexió: a hospitálás tanulságai.  

Dokumentum: 1 db hospitálási 

napló 

Reflexió: kb. 1 oldal 

7, 1, 2, 3, 8 

Esetleírás: a fejlesztési probléma megoldásának dokumentálása 

Esetleírás: a fejlesztési problémák megoldásának leírása, dokumentálása. 

Például: a zenei neveléssel fejleszthető személyiségjegyek fejlesztése (pl. önuralomra 

nevelés, empátia, az érzelmek kezelésének fejlesztése, tolerancia, kommunikációs 

készségek, kritikai gondolkodás stb.); a fegyelmezett, önálló munkára – 

ismeretfeldolgozásra, gyakorlásra – nevelés; stresszkezelés (pl. lámpaláz kezelése); 

figyelmi problémák kezelése; (egyéni vagy csoportos) versenyfelkészítés; speciális 

nevelési igényű tanulócsoport fejlesztése; állandóan visszatérő fegyelmi probléma 

kezelése, alulteljesítő tanuló tehetséggondozása. 

Leírás és reflexió: kb. 2-4 oldal  

Esetleírás: 1 db 

7, 4, 5, 8 
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Példák szabadon választott dokumentumokra 
Feltöltendő dokumentumok és 

terjedelmük 

Melyik kompetenciák 

alátámasztására 

szolgálhat leginkább? 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (pl. verseny-

előkészítés, felkészítés, felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.) féléves ütemterve, 

min. 2 foglalkozás terve a csoport profiljával együtt; a megvalósításának dokumentumai. 

Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. 

Csoportprofil – kb. 1 oldal 

A tervek és a felhasznált tananyag 

– max. 2 dokumentum  

Reflexiók 

4, 5, 1, 2, 3, 6 

Saját fejlesztésű tananyag, pl.: IKT-tananyag, feladatlap, ppt, továbbképzési anyag, 

innováció stb. bemutatása, értékelése. 

Dokumentum: max. 2 db 

(bemutatás) 

Reflexió (értékelés) 1-2 oldal 

1, 2, 3, 8, 6 

Projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése (projektben való részvétel 

bemutatása). 

Terv és reflexiók (2-3 oldal) 

Dokumentumok, max. 2 db 

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

A tanulói önállóság és aktivitás fejlesztése: önálló munkára való felkészítés (pl. új 

tudásanyag önálló feldolgozásának képessége), amatőr zenélésre, kamaramuzsikálásra, 

komoly-, nép- és jazz-zenei projektek önálló szervezésére való felkészítés: saját 

gyakorlat bemutatása példákon, mintákon át.  

Példa, minta: 1-2 db (egyenként 

legalább 2-3 oldalas jellemzéssel)  

Reflexió: összesen kb. 1-2 oldal (a 

minták jellemzéséhez 

kapcsolódóan) 

3, 1, 2, 4 

A tanulók munkájának személyre szabott, innovatív értékelése pl. félév vagy év végén. 

Az értékekés szempontjai, az eljárás leírása.  

Az eljárás és a szempontok leírása 

Max. 3 tanulói értékelés csatolása 

(anonim!)  

6, 4 ,3, 7 

A tanulói önértékelés alkalmazásának bemutatása példák segítségével. Az eljárás 

értékelése.  

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

Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása.  Dokumentum – 1 db 5, 7, 8 
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(Pl. tanulói fegyelmezés, órai magatartás kialakítása, speciális nevelési igényű 

tanulókkal való kapcsolattartás.) 

Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása, elemzése, a tanulságok. 

 

 

Reflexió – 1 oldal 

Egy tanulócsoport fejlesztési terve a csoport profiljával együtt, valamint a fejlesztés 

során elért eredmények dokumentálása és bemutatása, a tanulói munkák megjelenítése. 

Csoportprofil  

Terv: max. 6 alkalomra 

Tanulói munkák (max. 2 db) 

Reflexió: 1-2 oldal 

Csatolható dokumentáció: a tanuló 

fejlesztésébe bevont más 

személlyel, szervezettel való 

együttműködés (nevelési tanács-

adó, tehetséggondozó team, szak-

emberek, mentorok, szülők stb.) 

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

Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései, esetleg 

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

tevékenység elemzése, értékelése.  

Esetleírás: 1-2 oldal 

Elemzés, értékelés: kb. 1 oldal 

Egyéb dokumentumok: max. 2 db 

4, 7, 5, 8 

Intézményi szintű szakmai rendezvény, pl. háziverseny, témanap rövid leírása, 

dokumentálása, az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. 

1 rendezvény leírása és a saját 

szerep bemutatása reflexiókkal (1-

2 oldal) 

Dokumentumok: max. 2 db 

7, 1, 3, 8 
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Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény (pl. közös zenehallgatás, 

koncertlátogatás, operalátogatás, kirándulás, iskolai rendezvények, múzeumlátogatás, 

tehetséggondozó táborok, testvériskolai programok, kulturális rendezvények, 

diákcsereprogram stb.) összefoglaló leírása, a szervezés és a megvalósítás 

dokumentumai (pl. képek, tanulói beszámolók, rajzok stb.). 

Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának, a megvalósítás során a 

kollégákkal, a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása, értékelése.  

1 rendezvény összefoglaló leírása 

–  

1-2 oldal 

 

Dokumentálás: szükség szerint 

Reflexió – kb. 1 oldal 

5, 1, 2, 3, 7, 8 

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

értékelése. 

A tevékenység bemutatása és a 

mellékletek – 2-3 oldal 

8, 1, 7, bármely 

kompetencia  

Részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon. 

Reflexió: hogyan segítette ez a munka a szakmai fejlődését. 

Leírás, reflexiók és 

dokumentumok – 2-3 oldal 

7, 8, bármely 

kompetencia 

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

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

nyomtatott források, linkgyűjtemény rövid értékeléssel, ajánlással. 

Max. 2 oldal 1, 8 

Tanulóktól vagy szüleiktől kapott visszajelzések, meghívók (pl. volt tanítványok 

hangversenyeire, szakmai előadásaira). 

Max. 3 dokumentum  4, 1, 3, 7 

Az alap- és záróvizsga eredményei, reflexiók az elért eredményekre. Kb. 2 oldal 6, 1, 3, 7, 8 

Nemzetközi, országos, regionális, megyei, városi művészeti versenyeken elért 

eredmények értékelése, reflexiók az elért eredményekre. 

Kb. 2 oldal 6, 1, 3, 7, 8 

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

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

Max. 2 oldal 1, 8 

A saját jó gyakorlatainak leírása, pl. kottaközreadás-összehasonlítási feladatok, 

hangfelvétel-összehasonlítási feladatok, az előadói jelek értelmezésének megtanítása 

különböző korokban/szerzőknél, egy-egy zenetörténeti korszak, stílus, ill. zeneszerző 

Bemutatás és dokumentálás: kb. 

2-3 oldal 

1, 2, 3, 8 
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előadói stílusának vagy improvizatív díszítőművészetének megismertetése és 

gyakoroltatása stb. 

Reflexió (a gyakorlat értékelése): 

kb. 1 oldal 

Az iskolai szakmai munkaközösség munkájához kapcsolódó önértékelés (a 

munkaközösségben betöltött szerepről szóló reflexió).  

Bemutatás: max. 1 oldal 

Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal 

6, 4, 5, 3, 7, 8 

A zenei munkaképesség-gondozás saját jó gyakorlatainak bemutatása a növendékekkel 

való foglalkozás során.  

Reflexió: hatásvizsgálat.  

Bemutatás: max. 4 oldal 

Reflexió: kb. 1 oldal 

3, 4, 8, 5, 2, 1 

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

eszközök (tesztek, feladatok, gyakorlatok), valamint a tudásalkalmazás tesztelésének 

dokumentálása, az eredmények ismertetése, elemzése és visszacsatolás a tanítási 

folyamatra.  

Ismertetés és elemzés: kb. 2-8 

oldal 

6, 1, 2, 3, 8 

Továbbképzések igazolása. Max. 3 dokumentum 7, 8 

Oktatási célú önálló alkotótevékenység bemutatása (pl. zenei átiratok készítése, 

zeneszerzői munkásság, összművészeti tevékenység). 

Max. 3 oldal 1, 2, 3, 4, 5, 8 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Zeneművészeti ág 

 

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

23 

 

2.) A dokumentumok kapcsolati rendszere a csoportos képzésben 

(zeneoktatás) 

 

Az alapdokumentumok és azok kapcsolati rendszere, egyben segítség a feltöltéshez: 

 Összesen egy növendékprofil, illetve egy tematikus terv, valamint a hozzá kapcsolódó 

6 darab óraterv töltendő fel a portfólió felületére. 

 Ha 2 növendékprofilt töltenek fel, ahhoz 2 tematikus terv és a 2 tematikus tervhez 

3-3 (összesen 6 db) összefüggő óraterv feltöltése szükséges.  

 

Reflexió feltöltése a következő esetekben szükséges (ld. az alábbi táblázatban): 

 tematikus terv(ek), 

 a hozzájuk kapcsolódó óratervek, 

 hospitálási napló, 

 szabadon választható dokumentumok. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Zeneművészeti ág 

 

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

24 

 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Zeneművészeti ág 

 

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

25 

 

 Dokumentumsablonok és szempontrendszerek a csoportos zenei képzésben 

1. A szakmai életút bemutatásának javasolt elemei 

1. Az életpálya szakaszai.  

2. Az életpálya tevékenységei.  

3. Az életpályára hatást gyakorolt személyiségek, módszerek, eszmék.  

4. Az életpálya sikerei.  

5. Az életpálya kudarcai.  

6. Az életpálya fejlődési lehetőségei.  

7. Reflexiók a zenetanári hivatásról.  

8. A művészi pálya értékelése. 

 

2. Óraterv – csoportos zenei képzés 

A pedagógus neve  

Évfolyam  

Tematikai egység  

Az óra témája  

Az óra cél- és feladatrendszere  

Kulcsfogalmak  

Tananyagok és -eszközök  

Felhasznált kották és más források  

A tanítási egység intervalluma (tanítási órák 

száma), a megvalósítás dátuma 

 

 

Időkeret 

(percben 

megadva) 

Az óra 

menete 

Módszerek, tervezett 

gyakorlatok, ill. a 

lehetséges pedagógiai 

fogások és instrukciók9 

Tananyag, 

ill. 

taneszközök 

Megjegyzések 

     

     

 

Házi feladat: 

                                                                 
 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Zeneművészeti ág 

 

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

26 

 

3. Tematikus terv – csoportos zenei képzés 

A pedagógus neve és végzettsége  

Az oktatási intézmény neve  

Művészeti ág  

A tantárgy neve  

A tanítási környezet leírása10  

A tanulási-tanítási egység témája  

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere  

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési 

folyamatban, előzményei 

 

Tantárgyi kapcsolódás  

Évfolyam  

Felhasznált tananyag (zenei anyagok), kották, 

taneszközök, IKT 

 

A tanítási egység intervalluma (a tanítási órák 

száma), a megvalósítás dátumai 

 

                                                                 
10 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete, valamint Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja (Mogyoród: Romi-Suli Könyvkiadó, 1998) megfelelő kötetei szerint.  
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Óra11 

Tudásanyag, ill. a 

fejlesztési területek 

(készségek, 

képességek, 

attitűdök) 

Tematikus 

feladatok 

Módszerek, tervezett 

gyakorlatok, ill. a lehetséges 

pedagógiai fogások és 

instrukciók12 

Tananyag, ill. 

taneszközök 

Otthoni feladat 

(gyakorlási 

módszerek) 

Megjegyzések 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

                                                                 
11 3 vagy 6 tanóra. 

12 A módszer, ill. a pedagógiai fogás fogalmainak értelmezéséhez a zenei képzésben ld. Dobszay László: Útmutató „A hangok világa” I. szolfézstankönyv tanításához (Budapest: 

Zeneműkiadó, 1966). 
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D) Tematikus terv – egyéni hangszeres képzés (részletes minta) 

A pedagógus neve és végzettsége X. Y. zongoraművész, -tanár 

Az oktatási intézmény neve X. Y. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Művészeti ág Zeneművészet 

A tantárgy neve Zongora főtárgy 

A tanítási környezet leírása13 Világos, ablakkal is rendelkező hangszeres oktató szaktanterem, amely nem túlzottan visszhangos, 

megfelelő módon van szellőztetve és lehetőleg hangszigetelt. A tanteremben legfeljebb egyszerű, a 

növendék figyelmét a zenei tevékenységről nem elvonó dekoráció, pl. a falon a barokk díszítések 

összefoglaló táblázatával. A tanterem felszerelése megfelelő (zongora, kamarazenéhez kottatartók, 

ideális esetben tükör). A rendelkezésre álló kották lehetőleg nem fénymásolatok, hanem saját vagy 

könyvtári példányok. (A zenei munkaképesség-gondozásban legalább alapképzéssel rendelkező tanár 

termében bordásfal vagy az ajtókeretre szerelhető, levehető nyújtó szolgál a kézerősítő, tartásjavító 

mozgásokhoz.) A hangszeres játékformákat előkészítő gyakorlatokhoz és a frissítő, lazító 

mozgásokhoz néhány labda, léggömb és ugrókötél szükséges, zárható szekrényben elhelyezve.  

A tanulási-tanítási egység témája A formai tagolódás és a tonális tartalom megéreztetése és megértetése (ennek egyenes 

következményeként a tartalmas, élő tempó-, lüktetés- és ritmusérzék kialakulása).  

A tanulási-tanítási egység cél- és 

feladatrendszere 

A növendék legyen képes  

– a metrikai formaszerkezet és a dallami formaszerkezet áttekintésére,  

– ennek következtében a lüktetés és a tempó megtartására,  

– a ritmusok élő, természetes (lélegző), beszédszerű megjelenítésére.  

                                                                 
13 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete, valamint Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja (Mogyoród: Romi-Suli Könyvkiadó, 1998) megfelelő 

kötetei szerint.  
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A tanulási-tanítási egység helye az éves 

fejlesztési folyamatban, előzményei 

Előzménye: az előző tanévekben megtanult egyszerűbb szerkezetű darabok. 

Helye az éves tervben: háromhetes tematika (heti két 45 perces órával) az éves tantárgyi 

követelményekhez és a tanuló egyéni képességeihez igazodva.  

Tantárgyi kapcsolódás Szolfézs, zeneelmélet, kamarazene 

Évfolyam 5. 

Felhasznált tananyag (zenei anyagok), kották, 

taneszközök, IKT 

Három különböző stílusú, formailag jól áttekinthető darab:  

(1) C. Ph. E. Bach: Polonaise (BWV Anh. 125) a Notenbüchleinfür Anna Magdalena Bachból.  

(2) Robert Schumann: Kindersonate, op. 118/c, III. tétel: Zigeunertanz.  

(3) Bartók Béla: Gyermekeknek III/18.: Gúnydal – Výsmech.  

Javasolt kották: 

(1) Notenbüchleinfür Anna Magdalena Bach. Közr. Sulyok Imre. Editio Musica Budapest, Z. 7487.  

(2) Schumann-album II. Közr. Jancsovics Antal és Rados Ferenc. Editio Musica Budapest, Z. 7294.  

(3) Bartók Béla: Gyermekeknek, III. füzet. Közr. Bartók Péter (új kiadás). Editio Musica Budapest, Z. 

5455.  

Javasolt hangfelvételek (ld. Megjegyzések, 4. óra):  

(1) Bartók hangfelvételei. Centenáriumi összkiadás I–II. album. Szerkesztette: Somfai László, Kocsis 

Zoltán, Sebestyén János. (CD-kiadás, I. album) Bartók zongorázik, 1920–1945. Budapest. 

Hungaroton. 1991. HCD 12326–12331.  

(2) Bartók Új Sorozat 25. Zongoraművek (2). Előadja: Kocsis Zoltán. Budapest. Hungaroton. 2007. 

HCD 32525.  

Lehetőség szerint: a hangfelvételek készítéséhez okostelefon (vagy más hangfelvevő, pl. diktafon, 

laptop), ill. internetkapcsolat.  

A tanítási egység intervalluma (a tanítási órák 

száma), a megvalósítás dátumai 

6 tanítási óra, 2013. szeptember 9., 12., 16., 19., 23., 26. 
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Óra 

A tudásanyag, 

ill. a fejlesztési 

területek 

(készségek, 

képességek, 

attitűdök) 

Tematikus feladatok 

Módszerek, tervezett gyakorlatok, 

ill. a lehetséges pedagógiai fogások 

és instrukciók14 

Tananyag, ill. 

taneszközök 

Otthoni feladat 

(gyakorlási 

módszerek) 

Megjegyzések 

1. Az anticipálás 

(előre elképzelés) 

képessége 

1. Egyetlen hang 

elképzelése. 

2. Előretekintés egy 

hangnyi terjedelemre. 

3. Előretekintés egy 

motívumnyi/egy 

ütemnyi terjedelemre. 

4. A metrikai, valamint 

a dallami súly 

megjelenítése. 

1. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: egy hang 

megszólaltatása annak pontos 

elképzelése (anticipálása) nyomán. 

Pedagógiai fogások:15 a hang mint 

ruganyos labda elképzelése stb. 

Lehetséges instrukciók:16 a hang 

hosszának, hangszínének, erejének, 

lefutásának, karakterének stb. gondos 

elképzelése előre, majd az elképzelés 

megvalósítása.  

2. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: a hang 

megszólalásának pillanatában már a 

következő hangot kell elképzelni, 

átérezni, a metrumon és a ritmuson 

kívül, a zenei anyagot megfelelő 

mértékben lelassítva.  

Tananyag: a Bartók-

népdalfeldolgozás.  

1. Pl. a Bartók-

népdalfeldolgozás 1. 

ütemében a hosszú h 

hang elképzelése 

(szopránkíséret!).  

2. Ugyanitt az első 

ütem hangjai (az e 

megszólalásakor 

azonnal a fiszt, a fisz 

megszólalásakor 

azonnal a giszt 

elképzelni az 1. 

pontban leírt módon 

stb.).  

(a) A tanórán 

alkalmazott 

módszerek gyakorlása 

valamennyi feladott 

darab részletein.  

(b) Játék az ezekhez 

hasonló elképzelt 

hangokkal. A 

növendék le is írhatja, 

hogy pontosan milyen 

képzetek jutottak 

eszébe. Adott-e nekik 

nevet?  

(NB. A 

gyakorlatok a 

darabokkal való 

foglalkozás 

során 

alkalmazandók, 

nem pusztán 

önmagukban!) 

A Bartók-

népdalfeldolgoz

ásból a Z. 5439 

kotta is 

használható (az 

1945-ös 

átdolgozott 

változat korábbi 

EMB-kiadása). 

                                                                 
14 A módszer, ill. a pedagógiai fogás fogalmainak értelmezéséhez a zenei képzésben ld. Dobszay László: Útmutató „A hangok világa” I. szolfézstankönyv tanításához (Budapest: 

Zeneműkiadó, 1966). 

15A növendék képzeletének fejlesztését elősegítő kifejezések, hasonlatok, metaforák.  

16 A pedagógiai fogások felhasználásával. 
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3. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: az ütemkezdő 

hang megszólalásának pillanatában a 

következő motívum/ütem első hangját 

– annak időbeli pozícióját – kell 

elképzelni, átérezni. 

4. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: egyes súlyos 

hangok (ütempárkezdő ütéseken 

elhelyezkedő, motívumkezdő hangok 

vagy a dallamvonal kiugró, ill. 

tonálisan fontos hangjainak) érzékeny 

megjelenítése. Pedagógiai fogások: a 

hang mint ruganyos labda elképzelése 

stb. Lehetséges instrukciók: a hang 

mint labda „eldobása” rövid 

képzeletbeli távolságra, képzeletben 

fészket készíteni a hangnak, és 

óvatosan belehelyezni stb. 

3. Ugyanitt a kezdő e 

megszólalásakor a h 

hang időbeli 

pozícióját elképzelni 

(megérezni, hogy 

mikor fog 

megszólalni).  

4. Ugyanitt a népdal 

dallamát kezdő, a 

szerző által tenutóval 

súlyozott h hang 

kezdősúlyának 

megjelenítése; a 

dallam első cisz 

nyolcadhangjának 

finom elképzelése és 

meghallgatása a 

dallam folyamatán 

belül (pl. a hang 

nagyon rövid távra 

való „eldobása” 

képzeletben) stb.  

2. Az anticipálás 

(előre elképzelés) 

képessége – 

folytatás  

1. Az előző órán 

megerősített, 

tudatosított 

részképességek 

megerősítő gyakorlása. 

1. Az otthoni egyéni gyakorlás 

bemutatása (ellenőrzése). Fogalmazza 

meg a növendék, hogyan 

alkalmazható az előző órán megtanult 

módszer más darabok gyakorlása 

során. Mondja el, majd mutassa meg.  

1. Carl Philipp 

Emanuel Bach 

darabjának és a 

Schumann-tételnek a 

részletei.  

A tanórán alkalmazott, 

a gyakorlás során 

felmerült nehézségek 

tapasztalatait is 

felhasználó 

módszerekkel a zenei 

anyag gyakorlása. Az 

A 3. gyakorlatra 

a Bartók-

népdalfeldolgoz

ás ideális: a 

szerző notációja 

egyértelműen 

sugallja ezt a 
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2. Előretekintés egy 

frázisnyi terjedelemre 

(a következő frázis 

elejéig). 

3. Előretekintés egy 

frázisnyi terjedelemre 

(az adott frázis végéig). 

2. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: a fráziskezdő 

hang megszólalásának pillanatában a 

következő frázis kezdőhangját – 

annak időbeli helyét – kell elképzelni, 

átérezni, és ezt az új kezdőhangot a 

frázis eljátszása során folyamatosan 

célként tekinteni. Példák pedagógiai 

fogásokra: a növendék figyelmének 

egyenletes, megszakítás nélküli 

irányítását segítő kifejezések és 

játékos hasonlatok, metaforák 

használata, pl. áramlás, fonal 

folyamatos húzása a következő frázis 

kezdőhangjáig. 

3. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: a fráziskezdő 

hang megszólalásának pillanatában a 

frázis záró hangját kell elképzelni, és 

addig végigvinni a figyelmet. 

Pedagógiai fogások: mint előbb.  

2–3. A Bartók-

népdalfeldolgozás 

kétütemnyi sorai.  

órán közösen 

kiválasztott részletek 

(frázisok) többféle 

megvalósítása. 

fajta 

gondolkodást.  

3. Formaáttekintő 

képesség  

 

1. Az előző órákon 

megerősített, 

tudatosított 

részképességek 

megerősítő gyakorlása.  

1. Egyéni gyakorlás (tanári instrukciót 

követve) a gyakorlatok fenti 

sorrendjében, majd változó 

sorrendben. A növendék fogalmazza 

meg, hogy mit miért csinál, és hogyan 

alkalmazhatja más darabokon is. 

1. Mindhárom darab 

részleteiből 

válogatva.  

2. Mindhárom darab 

részleteiből 

válogatva (először a 

Bartók-, majd a 

A Bach 

Notenbüchleinjából 

már eddig tanult 

darabokkal is „játssza 

végig” ezeket a 

gyakorlatokat.  

A 3. tematikus 

feladat nem 

könnyű a 

Schumann-tétel 

esetében, de 

már a tehetséges 

11-12 éves 

növendék is 
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2. A tematikus 

korrespondenciák 

érzékelése.  

3. Nagyobb időbeli 

területek (pl. az egyes 

periódusok) 

időarányainak 

érzékelése. 

4. A teljes zenei tétel 

időarányainak 

érzékelése.  

2. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: a frázisvégek 

egymásra feleléseinek megkeresése és 

átélése. Pedagógiai fogások 

alkalmazása a korrespondencia 

jelenségének érzékeltetésére: pl. 

rímelő verssorok alkalmazása vagy a 

zenemű részleteinek mint 

párbeszédnek az elképzelése stb.  

3. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: a zenei tétel 

nagyobb részleteinek többszörösen 

gyorsított eléneklése vagy 

„elszínészkedése”, amely megőrzi a 

tétel időarányait. Pedagógiai fogások 

alkalmazása annak érdekében, hogy a 

növendék figyelmével világosan 

elkülöníthesse az egyes szerkezeti 

egységeket: pl. térben máshová 

helyezi – másfelé fordulva énekelve – 

azokat stb. 

4. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: a teljes zenei tétel 

időarányait megőrző, többszörösen 

gyorsított lejátszása gondolatban. 

Pedagógiai fogások: mint az előbb. 

Ellenőrző kérdések arra vonatkozóan, 

hogy érezhetően hány egyenlő 

hosszúságú négyütemes részből áll a 

Schumann- és a C. 

Ph. E. Bach-darab 

részleteiből).  

3. Először a Bartók-

népdalfeldogozás, 

majd a Bach-polonéz 

időarányainak 

áttekintése.  

megbirkózhat 

vele.  
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darab (a kottakép ütemeinek 

számolása nélkül).  

4. Lüktetés- és 

tempótartás: a 

természetes, 

kényelmes és 

stabil lüktetés, 

valamint az élő, 

könnyed 

tempótartás 

képességének 

hatékony 

fejlesztése  

1. A frázisokon belüli 

korrespondenciák 

érzékelése. 

2. A „megtámaszkodás” 

technikája.  

1. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: a frázisokon 

belüli korrespondenciák (egymásra 

felelések) megkeresése és átélése. 

Instrukció: a frázis egy metrikailag 

súlytalan ütésén megállítom a 

növendéket, és megkérem, hogy 

gondoljon vissza az előző (ill. a rá 

rímelő) frázisban ennek megfelelő 

hangra (ütésre). 

2. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: a zenei anyag 

kisebb részleteinek kényelmes-játékos 

inegál eljátszása (az egyik ütésre 

rátámaszkodunk képzeletben, a 

következő ütés pedig aktív és 

rövidebb lesz). Pedagógiai fogások: a 

részeg ember dülöngélő járását 

próbálja elképzelni és utánozni a 

növendék – játszadozzon el kedvére a 

zenei anyaggal!  

1. Mindhárom darab 

részleteiből 

válogatva (először a 

Bartók-, majd a 

Schumann- és a C. 

Ph. E. Bach-darab 

részleteiből).  

2. A Schumann-

darabon gyakoroljuk 

a következőképpen: 

a triolás dallam 

helyett csak a 

főhangokat játsszuk, 

először a 9–16. ütem 

anyagán. Ha ez 

nehéznek tűnik a 

növendék számára, 

akkor a 

Gyermekeknek III. 

füzetéből az 5., 6., 

ill. 20. számú 

népdalfeldolgozások 

dallamain – szükség 

szerint lelassított 

tempóban – 

gyakoroljuk először. 

A tanórán alkalmazott, 

a gyakorlás során 

felmerült nehézségek 

tapasztalatait is 

felhasználó 

gyakorlatok 

segítségével a három 

zongoradarab zenei 

anyagának gyakorlása, 

ismétlése.  

A 2. 

gyakorlatnál a 

részeg ember 

metaforáját csak 

akkor érdemes 

alkalmaznia a 

tanárnak, ha a 

növendék 

frázisszinten 

képes 

megtartani a 

tempót. Ha 

lehetőség van 

rá, a tanár hozza 

be az órára 

Bartók, ill. 

Kocsis Zoltán 

hangfelvételét a 

Kicsit ázottan c. 

burleszkből (a 

Három burleszk 

– op. 8/c – 

második 

darabja), és 

hallgassák azt 

meg együtt. 
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5. Lüktetés- és 

tempótartás – 

folytatás  

1. Az előző órákon 

megerősített-

tudatosított 

részképességek 

megerősítő gyakorlása. 

2. A „megtámaszkodás” 

technikája – folytatás. 

3. Képzelet- és 

koncentrációfejlesztő 

gyakorlás: különböző 

zenei megoldások 

keresése egy-egy frázis 

gyakorlása során.  

1. Egyéni gyakorlás tanári 

felügyelettel (visszajelzésekkel). Az 

előző órák gyakorlatainak külön-

külön gyakorlása a darabok zenei 

anyagán. 

2. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Gyakorlat: a 

megtámaszkodás gyakorlása a súlyos 

metrikai pozíciók előtti ütésen (az 

utolsó ütésre való képzeletbeli 

„rátámaszkodás”). Pedagógiai 

fogások: pl. erről a súlytalan ütésről 

lendítjük-dobjuk el a következő ütem 

egyét (fősúlyát), mintha labdát 

dobnánk el, amely éppen az 

ütemegyre pottyan.  

3. Egyéni gyakorlás a tanár 

instrukciója nyomán. Gyakorlat: a 

tétel, ill. egyes részleteinek játékos-

kísérletező eljátszása többféleképpen, 

például az ütemeknek mindig eltérő 

ütésén megtámaszkodva. Pedagógiai 

fogások a különböző zenei 

megoldások révén megjelenített 

karakterek érzékeltetésére (pl. milyen 

viselkedésű ember, milyen szín, 

milyen ruha stb. illik az egyes 

eljátszásokhoz?). 

1. Mindhárom darab 

részleteiből 

válogatva.  

2. Először a Bartók 

által feldolgozott 

népdal dallamán, 

majd a Bach-polonéz 

főtémáján 

gyakoroljuk.  

3. Mindhárom darab 

részleteiből 

válogatva; először a 

Bach-polonézen 

gyakorolva.  

Taneszközök (a 

kottákon kívül): 

lehetőleg jó 

minőségű 

hangfelvétel 

elkészítésére 

alkalmas eszköz 

(legalább egy 

egyszerűbb 

okostelefon).  

Felvétel alapján az 

egyes darabok 

előadásának 

visszahallgatása és 

személyes értékelése 

(ha otthon lehetősége 

van rá a 

növendéknek). A 

felvételt egyszerűbb 

okostelefonnal is el 

lehet készíteni (minél 

jobb hangminőségre 

törekedve).  
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6. A ritmusképletek 

rugalmas, a zenei 

értelmet tükröző 

megjelenítésének 

képessége  

1. A „megtámaszkodás” 

technikájának 

gyakorlása.  

2. A fenti tematikus 

feladatok technikáinak 

alkalmazása a 

ritmusképletek szintjén 

(egy-egy motívum 

szintjén).  

3. Képzelet- és 

koncentrációfejlesztő 

gyakorlás: a tétel, ill. 

egyes részleteinek 

játékos-kísérletező 

eljátszása 

többféleképpen. 

1. Egyéni gyakorlás tanári 

felügyelettel (visszajelzésekkel).  

2. Egyéni gyakorlás tanári bemutatás 

nyomán. Az előző órák 

gyakorlatainak alkalmazása a 

ritmusképletek szintjére. 

3. Egyéni előadás a tanár instrukciója 

nyomán. Az előző órákon tanult és 

gyakorolt technikák szabad, 

tetszőleges, játékos-próbálkozó 

alkalmazása az egyes darabokon. Az 

egyes formarészekhez különböző 

karaktereket is társíthat a növendék. 

Ügyeljünk rá, hogy a megtanult 

technikákat valóban alkalmazza is – 

helyenként emlékeztethetjük rá, 

miközben játszik.  

1. Mindhárom 

darabon gyakorolva.  

2. Először a Bartók-

népdalfeldolgozás, 

majd a Bach-darab, 

és végül a 

Schumann-tétel 

jellemző 

ritmusképletein 

gyakorolva (először 

csak a dallamot 

vesszük, egy kézzel).  

3. Először 

kiválasztott 

részleteken 

gyakorolva, majd 

teljes darabok 

előadása 

többféleképpen.  

Taneszközök (a 

kottákon kívül): 

hanglejátszó (pl. 

laptop, okostelefon) 

internetkapcsolattal.  

A növendék keressen 

az interneten 

hangfelvételeket a 

három kis 

zongoradarabból, és 

formáljon véleményt 

az egyes előadásokról. 

Próbálja átérezni, 

hogy mit érezhet egy-

egy előadó. Próbálja 

megfogalmazni, hogy 

mi az előnye és a 

hátránya egy-egy 

felvételnek.  

Az előző órák 

gyakorlatainak 

eredményeképp

en a lüktetés 

automatikusan 

egyre stabilabbá 

válik. A tanár 

mindenképpen 

kerüli a 

mérőütés 

sulykolását (pl. 

mechanikus 

tapsolással vagy 

metronómmal), 

mert azzal a 

kívánt hatás 

ellenkezőjét éri 

el: a növendék 

görcsössé válik, 

a lüktetés és a 

tempó pedig 

instabillá 

(mihelyt 

önállóan kell 

játszania a 

növendéknek). 
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E) Óraterv – egyéni hangszeres képzés (részletes minta) 

A pedagógus neve: N. N. 

Évfolyam: 1. évfolyam, „A” tagozat 

A tanítási környezet leírása:17 Világos, tiszta tanterem informatív dekorációval (pl. zeneszerzők jó minőségű, rokonszenvet keltő portréival), amely 

nem vonja el a növendék figyelmét. Az elrendezés lehetővé teszi a zongora körbejárását, akadálymentes kinyitását. 

(A zenei munkaképesség-gondozással foglalkozó, ill. ebben képzett tanár termében bordásfal vagy ajtókeretre 

szerelhető, levehető nyújtó, valamint a hangszerjátékot előkészítő, lazító, frissítő mozgásokhoz való labdák, 

léggömbök, ugrókötelek is rendelkezésre állnak.) 

Tematikai egység: Ismerkedés a zongorával és bevezetés a zongorajátékba. 

Az óra témája: A zongora alapvető működése és az első zenei kapcsolat kialakítása a hangszerrel (az első zongoraóra). 

Az óra cél- és feladatrendszere: A növendék legyen képes megnevezni a zongora alapvető részeit, valamint meg tudjon szólaltatni egy egyszerű 

gyermekdalt különböző variációkban. A léggömbös játék segítségével kapjon benyomást a hangszer finom, puha 

kezeléséről.  

Kulcsfogalmak: billentyű, pedál, húr, kalapács; magas és mély hangok 

Tananyagok és -eszközök: A „Zsipp-zsupp” és a „Cicuskám, kelj fel” szövegkezdetű gyermekdalok; színes léggömb. 

Felhasznált kották és más források: Teöke Marianne 1999. Találkozások a zongoránál. Polifon Bt. Budapest. 

Dr. Pásztor Zsuzsa 2006. Zenei mozgás-előkészítés hangszer nélkül (DVD-film). Kovács Módszer Stúdió. Budapest. 

Sorszám, dátum: 1., 2013. szeptember 9. 
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Időkeret Az óra menete 

Módszerek, tervezett gyakorlatok, ill. a 

lehetséges pedagógiai fogások és 

instrukciók 

Tananyag, ill. 

taneszközök 
Megjegyzések 

2' + 3' Óra eleji beszélgetés, 

amelyben tisztázzuk, hogy 

mire lesz szükség a 

későbbiekben minden órán 

(ellenőrző, kotta). Látott-e 

már zongorát, belenézett-e? 

Léggömbös játék a kéztartás és billentés 

előkészítésére: 

(1) Léggömb-pattogtatás a padlón jobb és bal 

kézzel, váltogatva, egész tenyérrel érintve, 

puha, finom érintéssel.  

(2) Léggömb-pattogtatás jobb és bal kézzel, 

váltogatva, mindig csak egy ujjal érintve a 

léggömböt. Például a következő ujjrenddel: 

1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. 

Nagyra fújt színes 

léggömb.  

Az óra bevezetőjében a Kovács-

módszer gyakorlatainak alkalmazása 

javasolt. 

2’ Felnyitjuk a zongorát, 

megbeszéljük működésének 

alapismereteit. Szabadon 

kipróbálunk minden 

alkatrészt. 

Tetszőleges hangok megszólaltatása akár 

állva, akár ülve. Eközben folyamatosan 

figyelemmel kísérjük az egyes billentyűk 

használatának következményeit. A tanár 

kérdéseinek segítségével a növendék kitalálja 

a hang megszólaltatásának módját. Miután 

rájött a billentyű és kalapács közötti 

összefüggésre. 

  

2' Megbeszéljük a hangok 

elhelyezkedésének rendjét. 

(Merre vannak a magasabb, 

merre a mélyebb hangok?) 

A hangra vonatkozó kérdésekkel a 

billentyűzetre tereljük a figyelmét – például a 

következő kérdésekkel: A különböző 

billentyűk azonos vagy különböző hangokat 

produkálnak? Miben térnek el egymástól az 

egyes hangok? Van-e valamilyen rend a 

hangok sorában, vagy csak véletlenszerűen 

 Érdemes megvárni, hogy a gyermek 

milyen jelzőt használ „magas” és 

„mély” helyett, majd ezeket 

azonosítjuk a magas és a mély hang 

fogalmával. 

Természetesen nincs szükség az összes 

itt felsorolt kérdésre, ill. más úton is 
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jönnek egymás után? Két tetszőlegesen 

kiválasztott hangot hogyan tudna 

megkülönböztetni? Miben térnek el? Hogyan 

tudná elmondani, megfogalmazni a 

különbséget?  

meg lehet közelíteni a 

hangmagasságok billentyűzeten való 

elhelyezkedésének megéreztetését. A 

módszertani elemeket, ill. a pedagógiai 

fogásokat a növendék reakciói 

határozzák meg.  

1' A billentyűk 

elhelyezkedésének rendszere 

(fekete és fehér billentyűk). 

A következőkben már ülve folytatódik az 

óra. Több lehetőséget kipróbálva beállítjuk a 

zongoraszék optimális magasságát. Tovább 

szűkítve a kört, a következő néhány percben 

csak a billentyűkre koncentrálunk. A 

kérdések a látványra vonatkoznak. Milyen 

színű billentyűket lát a növendék? Mi a 

különbség az elhelyezkedésükben? 

Rendeződnek-e csoportokba? Milyen 

csoportokba? Itt el lehet mondani a 

növendéknek, hogy egy-egy billentyűhöz 

tartozó hangnak ugyanúgy van neve, mint 

neki kereszt- és vezetékneve. Először a 

hangok „keresztnevével” ismerkedünk meg. 

A d hangra rámutatva: ezt a két fekete 

billentyű között lévő fehér billentyű hangját 

például úgy hívjuk, hogy „D” – és így 

tovább.  

 Nem kell feltétlenül egy hangra 

szorítkoznunk. Ha növendékünk 

érdeklődő, akár többet is 

megtaníthatunk neki. Többször 

előfordul, hogy a gyermekek 

rákérdeznek a fekete billentyűkre is. 

Ebben az esetben türelmesen 

elmagyarázzuk nekik a félhanglépést, 

figyelembe véve az e–f és h–c 

félhanglépéseket is.  

1' A választott gyermekdal 

eléneklése.  

 A „Zsipp-zsupp” 

szövegkezdetű 

gyermekdal (hallás 

után) 
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2’ A dal hangkészletének 

megállapítása. 

Kérjük meg növendékünket, hogy miközben 

énekel, mutassa kezével a hangmagasságot 

egy képzeletbeli létrán. Majd 

megkérdezhetjük, hogy hány hangot énekelt. 

Játékosan fel is oszthatjuk a dalt, például a 

magasabb hangot a növendék, a mélyebbet a 

tanár énekli. Vagy ütemenként váltják 

egymást.  

  

2' A hangok megkeresése a 

zongorán. 

Énekeltessük hosszan a kezdő hangot! Majd 

kérjük meg növendékünket, hogy próbálja 

megtalálni ezt a hangot a zongorán. Az első 

próbálkozás után kérdéseinkkel tereljük a 

növendéket a vaktában találgatás helyett a 

gondolkodás útjára. Magasabb vagy mélyebb 

a keresett hang az iméntihez képest? Közel 

vagy távol vannak egymástól?  

 Ha a hangok keresése során véletlenül 

elsőre eltalálja a növendék a keresett 

kezdőhangot, akkor is kérdezzük meg, 

hogy valóban ezt a hangot kerestük-e. 

Így lehetünk teljesen biztosak abban, 

hogy növendékünk pontosan hallja-e, 

amit játszik.  

1' A gyermekdal 

megszólaltatása az egyik 

kézzel. 

Beszéljük meg növendékünkkel, hogy melyik 

kezével szeretné játszani a dal hangjait. A 

dalok megszólaltatására a harmadik ujj a 

legalkalmasabb. Keressük meg a gyermekkel 

közösen, hogy mi a legkényelmesebb és 

legoptimálisabb kéztartás. Idézzük fel a 

léggömb-pattogtatás puha kéztartását. 

 Érdemes kellő időt hagyni a 

kísérletezésre. 

5' Kreatív variációk keresése, 

valamint a gyermekdal 

transzponálása. 

A variációk keresésénél először mutassunk 

egészen szélsőséges lehetőségeket is, hogy 

növendékünk bátran kísérletezzen. Mielőtt 

azonban játszani kezd, kérjük meg, hogy 

mondja el elképzelését.  

 A variációk szóba öntésének a 

figyelem irányításában van nagy 

szerepe. Meg kell szokni 

növendékünknek, hogy előbb gondolja 

végig, hogy mit szeretne csinálni, 
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képzelje el – és csak azután szólaltassa 

meg. 

1' A d hang helyének 

megállapítása. 

Kérdezzük meg, hogy emlékszik-e még az 

óra elején megtanult hangok nevére. A 

következőkben már általa megnevezett 

hangokról játszhatja a dalt. 

  

5' (ha 

marad rá 

idő) 

Másik gyermekdal 

megtanulása az eddig 

részletezett módon. 

Miután a növendék elénekelte a dalt, 

ugyanazokat a lépéseket járjuk végig, mint az 

előző dal esetében.  

„Cicuskám, kelj fel” 

(hallás után) 

 

2' A két dal közti hasonlóságok 

és különbségek felfedezése. 

Énekeljük el egymás után a két dalt – 

lehetőleg ugyanabban a hangnemben. 

Emlékszik-e azokra a variációkra, amelyeket 

a Zsipp-zsupp kezdetű dalból készített? El 

tudná-e játszani az újat is ilyen módon? 

  

2' Az órán tanultak 

összefoglalása. 

Az óra során kiderült, hogy mely kérdések 

voltak igazán célravezetők. Ezeket tegyük fel 

újra, és várjuk meg, amíg növendékünk 

összefoglalja újonnan szerzett tapasztalatait.  

  

2' A házi feladat megbeszélése, 

bejegyzése az ellenőrzőbe. 

Kérdezzük meg, hogy mikor szán időt a 

zongoraórára való felkészülésre.  

 A tanult léggömbös játékokat adjuk fel 

otthonra is.  

 

Házi feladat: 
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F) Tematikus terv és óraterv reflexiókkal – egyéni hangszeres képzés (megvalósult tervek) 

1.) Megvalósított tematikus terv 

A pedagógus neve és végzettsége XY fuvolatanár 

Az oktatási intézmény neve … Alapfokú Művészeti Iskola 

Művészeti ág Klasszikus zene 

A tantárgy neve Fuvola 

A tanulási-tanítási egység témája A vibrátó és a duplanyelv, a légzés gyakorlása, fejlesztése, a 

hangszertartás javítása, a szakközépiskolai felvételi anyag 

megtanulása. 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Felkészülés a művészeti szakközépiskolai felvételire. 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, 

előzményei 

A 2013/2014-es tanév tanmenetét is a szakközépiskolai felvételi 

anyagához igazítva állítottam össze. 

A tematikus tervben a felvételi vizsga előtti 10 foglalkozás anyagát 

dolgoztam ki. Ez alatt az idő alatt a tanulónak két skálát, három etűdöt, 

egy barokk szonáta lassú és gyors tételét, Járdányi Szonatináját, 

továbbá egy előadási darabot kell megtanulnia, hangversenyszerű 

előadással megszólaltatnia. A tanuló a kijelölt anyagot már elkezdte 

tanulni az előző tanév II. félévében, illetve a nyári szünetben. A 

tematikus tervben kidolgozott munkafolyamat célja, hogy a tanultakat 

még jobban elmélyítse, biztonságossá tegye, továbbá kotta nélkül is 

megtanulja a tanuló. 

A tanuló fuvolaórái kedden és pénteken vannak. A keddi óra 60 perces, 

a pénteki 30 perces, de ekkor 30 perc zongorakíséretes foglalkozásban 

is részesül. 
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Tantárgyi kapcsolódás Szolfézs-zeneelmélet, kötelező zongora, zenekari gyakorlat, 

zongorakíséret 

Évfolyam 5. 

Felhasznált tananyag (zenei anyagok), kották, taneszközök, IKT Fisz-moll skála, B-dúr skála 

Köhler: Etűdök op. 33, no. 1. C-dúr, G-dúr, F-dúr etűdök 

Händel: Hallei szonáta e-moll I. II. tétel 

Járdányi: Szonatina I. II. III, tétel 

Hacsaturján: Keringő 

A tanítási egység intervalluma (a tanítási órák száma), a megvalósítás 

dátumai: 

2014. 01. 21. – 2014. 02. 21. 

 

 

Az óra 

időpontja 

A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 
Ismeretanyag 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzés 

2014.  

01. 21. 

kedd 

Vibrátó 

gyakorlása az 

aktuális 

skálával, 

légzés, a 

hangszertartás 

fejlesztése, 

etűdök, előadási 

darabok 

gyakorlása. 

A témakör 

bevezetése, 

ismeretbővítés, 

gyakorlás, 

ellenőrzés. 

Rekeszizomtám

asz, a rekesz 

ritmikus 

lökéseivel 

vibrátós hang 

létrehozása, a 

vibrátós hang 

fejlesztése. 

Fisz-moll skála, 

Köhler: F-dúr 

etűd, 

Járdányi: 

Szonatina II. 

tétel, 

Händel: Hällei 

Szonáta e-moll 

I. tétel, 

Egyéni munka a 

pedagógus 

irányításával 

Tanári 

bemutatás, 

kotta, fuvola, 

kottaállvány, 

zongora. 

Fisz-moll skála 

vibrátós 

gyakorlattal, 

Köhler: F-dúr 

etűd első 5 

periódusa kotta 

nélkül; 

Járdányi: 

Szonatina II. 

A tanuló 

érdeklődésé

t felkelteni a 

vibrátós 

hangképzésr

e, 

tudatosítani 

annak a 

fontosságát. 
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Hacsaturján: 

Keringő. 

tétele kotta 

nélkül; 

Händel: e-moll 

Hällei Szonáta 

I. tétele 

díszítésekkel; 

Hacsaturján: 

Keringő 

2014.  

01. 24. 

péntek 

Vibrátó 

gyakorlása az 

aktuális 

skálával. 

A légzés, a 

hangszertartás 

fejlesztése. 

Etűdök, 

előadási 

darabok, 

zongorakíséret. 

Gyakorlás, 

ismeretbővítés, 

ismétlés, 

ellenőrzés. 

Rekeszizomtám

asz, 

a rekesz 

ritmikus 

lökéseivel 

vibrátós hang 

létrehozása, 

megtámasztása. 

Barokk díszítés, 

a barokk stílus 

ismerete. 

B-dúr skála, 

Köhler: F-dúr 

etűd; 

Járdányi: 

Szonatina II. 

tétele; 

Händel: Hällei 

Szonáta I. tétele 

díszítésekkel; 

Hacsaturján: 

Keringő. 

Egyéni és 

csoportmunka 

(korrepetició) 

Tanári 

bemutatása 

(barokk 

díszítések), 

kotta, 

kottaállvány, 

fuvola, 

zongora. 

A díszítések 

kigyakorlása, 

vibrátó 

gyakorlása a 

skálán. 

Hangversenyda

rabok 

gyakorlása, 

memorizálása. 

A pénteki 

napon 

zongorakísé

retes 

foglalkozás 

is. 
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2014.  

01. 28. 

kedd 

A duplanyelv 

gyakorlása az 

aktuális 

skálával. 

Növendékhang

versenyre való 

készülés. 

A témakör 

bevezetése, 

gyakorlás, 

ismétlés. 

A dupla (ti-ki) 

nyelvütés 

gyakorlása, 

csoportos 

munka, 

gyakorlás 

zongorakíséret-

tel. 

Fisz-moll skála; 

Köhler: F-dúr 

etűd; 

Händel: Hällei 

Szonáta e-moll 

I. II. tétel; 

Hacsaturján: 

Keringő; 

kamaradarabok. 

Egyéni és 

csoportmunka, 

frontális munka 

(növendékhang

verseny) 

Tanári 

bemutatás, 

kotta, 

kottaállvány, 

zongora. 

A duplanyelv 

gyakorlása a 

skálával; 

etűdök; 

Händel: Hällei 

Szonáta e-moll 

I. II. tétele; 

Hacsaturján: 

Keringő; 

Händel 

élettörténetének 

megismerése. 

Növendék-

hangversen

y lesz este, 

sokat 

dicsérni a 

tanulót. 

A 

duplanyelv 

fontosságár

a, gyakorlati 

hasznára 

felhívni a 

tanuló 

figyelmét. 

2014.  

01. 31. 

péntek 

A duplanyelv 

gyakorlása az 

aktuális 

skálával, 

légzés 

fejlesztése, 

próba 

zongorakíséret-

tel. 

Gyakorlás, 

ismétlés, 

ellenőrzés. 

Hangversenyen 

bemutatottak 

elemzése, 

értékelése. 

Dupla (ti-ki) 

nyelvütés 

gyakorlása, 

zenei 

periódusok 

összefogása, 

hangképzésre, 

légzésre 

figyelve. 

B-dúr skála; 

Köhler: C-dúr 

etűd; 

Hacsaturján: 

Keringő; 

Járdányi: 

Szonatina III. 

tétele; 

Händel: Hällei 

Szonáta e-moll 

II. tétele. 

YouTube-on 

megnézni a 

Händel: E-moll 

Egyéni és 

csoportos 

munka, 

(zongorakíséret) 

Kotta, 

kottaállvány, 

zongora, 

internet. 

Duplanyelv 

gyakorlása, 

skála, etűd és a 

„B”-s 

vizsgaanyag 

gyakorlása, 

memorizálása. 

A 

növendék-

hangversen

y 

kielemzése. 

Pozitív 

hozzáállás a 

tanulói 

munkához. 
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Szonáta 

felvételét. 

2014.  

02. 04. 

kedd 

Vibrátós 

hangképzés az 

aktuális 

skálával, 

légzés, a 

hangszertartás 

fejlesztése. 

„B”-s 

vizsgahangvers

enyen való 

fellépés. 

Ismétlés, 

gyakorlás, 

összefoglalás, 

értékelés. 

Rekeszizomtám

asz, a rekesz 

ritmikus 

lökéseivel 

vibrátós hang 

létrehozása. 

Hangversenyen 

való fellépés, a 

színpadi 

viselkedés 

gyakorlása. 

Fisz-moll skála; 

Köhler: C-dúr 

etűd; 

Händel: Hällei 

Szonáta e-moll 

I. tétele; 

Járdányi: 

Szonatina I. II. 

tétele; 

Hacsaturján: 

Keringő. 

Egyéni munka, 

csoportmunka, 

frontális munka 

(hangverseny) 

Tanári 

bemutatás, 

kotta, 

kottaállvány, 

zongora. 

Vibrátós 

hangképző 

gyakorlat; a 

skála, az etűd és 

az előadási 

darabok 

gyakorlása; 

Hacsaturján 

élettörténetének 

megismerése. 

„B”-s 

vizsgahangv

erseny lesz. 

A nyílvános 

szereplés 

protokollján

ak 

megbeszélé

se. 

2014.  

02. 06. 

csütörtök 

Vibrátós 

hangképzés az 

aktuális 

skálával, 

légzés, a 

hangszertartás 

fejlesztése; a 

felvételi etűd 

gyakorlása. 

Ismétlés, 

gyakorlás, 

összefoglalás. 

Rekeszizomtám

asz, a rekesz 

ritmikus 

lökéseivel 

vibrátós hang 

létrehozása; 

előadási 

darabok kotta 

nélküli 

előadásának 

fejlesztése. 

B-dúr skála; 

Köhler: G-dúr 

etűd ismétlése; 

Járdányi: 

Szonatina I. II. 

tételek 

ismétlése; 

Händel: Hällei 

Szonáta e-moll 

I–II. tétele. 

Egyéni munka 

pedagógus 

irányításával 

Tanári 

bemutatás, a 

tanuló többször 

előadása, 

kotta, 

kottaállvány, 

zongora. 

Skálák, a 

vibrátós 

technika 

gyakorlása; a 

felvételi 

darabok 

gyakorlása; 

Járdányi 

élettörténetének 

megismerése. 

A 

hangversen

yen 

tapasztalt 

bizonytalan

ságok 

javítása. 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás – Zeneművészeti ág 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott harmadik, javított változata. 47 

 

2014.  

02. 11. 

kedd 

A duplanyelv 

gyakorlása az 

aktuális 

skálával, 

kéztartás; a 

felvételi 

etűdanyag és 

darabok. 

Gyakorlás, 

ismétlés, 

ellenőrzés. 

A dupla (ti-ki) 

nyelvütés 

gyakorlása, a 

légzés, a 

hangképzés, a 

virtuóz technika 

fejlesztése; az 

etűdök 

technikai és 

zenei 

kidolgozása. 

Fisz-moll 

skála; Köhler: 

G-dúr etűd; 

Hacsaturján: 

Keringő; 

Händel: Hällei 

Szonáta e-moll 

II. tétele; 

Járdányi: 

Szonatina III. 

tétele. 

Egyéni munka 

pedagógus 

irányításával 

Tanári 

bemutatás; 

egyenletes 

tempóérzet 

kialakítása 

metronóm 

segítségével. 

Kotta, 

kottaállvány, 

zongora. 

A duplanyelv 

gyakorlása; a 

felvételi 

darabok 

gyakorlása, 

memorizálása. 

Egy etűd 

kotta 

nélküli 

előadása 

kötelező a 

felvételi 

vizsgán. 

2014.  

02. 14. 

péntek 

A duplanyelv 

gyakorlása az 

aktuális 

skálával, 

kéztartás, 

felvételi 

etűdanyag; a 

darabok 

zongorakíséret-

tel. 

Gyakorlás, 

ismétlés, 

összefoglalás. 

A dupla (ti-ki) 

nyelvütés 

gyakorlása, a 

légzés, a 

hangképzés, a 

virtuóz 

technika; a 

fuvolajáték 

technikai 

fejlesztése. 

B-dúr skála; 

Köhler: F-dúr 

etűd; 

Járdányi: 

Szonatina I. III. 

tétele; 

Händel: Hällei 

Szonáta e-moll 

II. tétele 

Egyéni munka; 

gyakorlás 

zongorakíséret-

tel  

A korrepetitor 

zongorán is 

bemutatja a 

darabok fő 

motívumait. 

Kotta, 

kottaállvány, 

zongora. 

A duplanyelv 

gyakorlása, a 

felvételi 

darabok 

gyakorlása, 

memorizálása. 

A tanulót 

figyelmeztet

ni a felvételi 

időpontjána

k 

közeledtére. 

2014.  

02. 18. 

kedd 

A felvételi 

anyag 

részletekbe 

menőkig való 

elemzése, 

gyakorlása. 

Összefoglalás, 

ismétlés. 

Légzés, 

vibrátó, 

duplanyelv, 

etűdök, előadási 

darabok 

fejlesztése. 

Fisz-moll 

skála; Köhler: 

F-dúr etűd; 

Händel: Hällei 

Szonáta e-moll 

I–II. tétele; 

Egyéni munka 

pedagógus 

irányításával 

YouTube-on 

megnézni egy 

Hacsaturján-

felvételt. 

Kotta, 

kottaállvány, 

zongora. 

Minden 

hangszertechnik

a ismétlő 

gyakorlása, a 

felvételi anyag 

gyakorlása, 

memorizálása. 

Lehetőleg 

minden 

darabot át 

kell venni. 
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Hacsaturján: 

Keringő. 

2014.  

02. 21. 

péntek 

Felvételi anyag, 

zongorakísérett

el való előadása 

hangversenyter

emben. 

Összefoglalás, 

ismétlés, 

ellenőrzés, 

értékelés. 

Légzés, 

vibrátó, 

duplanyelv, 

zenei építkezés, 

főpróba. 

Skála: B-dúr, 

fisz-moll. 

Etűdök: 

Köhler: C-dúr, 

G-dúr, F-dúr. 

Előadási 

darabok:  

Händel: Hallei 

szonáta e-moll 

I–II. tételek. 

Járdányi: 

Szonatina I–III. 

tétel. 

Hacsaturján: 

Keringő. 

Egyéni munka 

zongorakísérete

s főpróba. 

A tanulóról 

készített DVD-

felvételek 

megtekintése, 

önértékelés. 

A felvételi 

anyag 

finomítása, 

memorizálása. 

A felvételi 

meghallgatá

s előtti 

utolsó óra, 

minden 

darabot meg 

kell 

hallgatni. 

Elemezni a 

tanuló 

fejődését, 

reális 

véleményt 

alkotni a 

felvételi 

esélyekről. 
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2.) Reflexió a tematikus tervhez 

Tanítványom az általános iskola 8. évfolyamán tanul, befejezi az alapképzést. Egy éve döntötte el, 

hogy zenei pályán szeretne továbbtanulni, középfokon. A 2013/2014-es tanévet megelőző nyárra 

megkapta a feladatot: Köhler-etűdök, Járdányi: Szonatina. A nyári munkájának eredményességétől 

tettem függővé a felvételi vizsgára való felkészítését. A nyári eredményes, szorgalmas gyakorlás 

feljogosította arra, hogy zenei pályán tanuljon tovább. A 2013/2014-es tanév tanmenetét is a 

szakközépiskolai felvételi anyagához igazítva állítottam össze. 

A tematikus tervben a felvételi vizsga előtti 10 foglalkozás anyagát dolgoztam ki. Ez alatt az idő alatt 

a tanulónak két skálát, három etűdöt, egy barokk szonáta lassú és gyors tételét, Járdányi Szonatináját, 

továbbá egy előadási darabot kell megtanulnia, hangversenyszerű előadással megszólaltatnia. A tanuló 

a kijelölt anyagot már elkezdte tanulni az előző tanév II. félévében, illetve a nyári szünetben. A tematikus 

tervben kidolgozott munkafolyamat célja, hogy a tanultakat még jobban elmélyítse, biztonságossá tegye, 

továbbá kotta nélkül is megtanulja a tanuló. 

A tanuló nem volt szorgalmas, ezért elég komoly lemaradása volt a tananyagban ahhoz, hogy 

művészeti szakközépiskolába felvételizzen. Több új fuvolatechnikai dolgot (vibrátó, duplanyelv) kellett 

elsajátítania, aminek automatizmusa csak hosszú idő alatt alakul ki. Ezért az ezekkel való foglalkozásra, 

gyakorlásra a tematikus tervben periodikusan minden tanórán kitértem. 

Az előadási darabokat zongorakísérettel kell előadni. Ezért heti egy alkalommal korrepetíciós 

foglalkozáson is részt kell vennie a tanulónak. 

A felkészüléshez hozzátartozik, hogy a tanuló a hangversenyen is magas színvonalon elő tudja adni 

az etűdöket, az előadási darabokat. Az elő-adóművészethez hozzátartozik a színpadi szereplés, a 

megjelenés, a stresszhelyzet kezelése. Ezért fontos, hogy a tanuló ilyen helyzetben is bemutathassa 

tudását. Ha képtelen a maximumot vagy közel a legjobb formáját nyújtani hangversenyhelyzetben, akkor 

nem biztos, hogy alkalmas zenei pályára, akármilyen tehetségesnek is bizonyul. Egy előadóművésznek 

tudnia kell a közönség előtt jól szerepelni. Az intenzív felkészülés idejére két alkalmat határoztam meg 

a hangversenyzésnek, de ennél több lehetősége is lesz a tanulónak a tanév folyamán. 

A fuvola mellé kötelező tantárgyak is párosulnak, amelyek a tanuló zenei képességeit fejlesztik. Ezek 

a szolfézs-zeneelmélet, a kötelező zongora, a kamarazene és a fúvószenekari gyakorlat. Ezekre a 

foglalkozásokra is fel kell készülnie a tanulónak. 

Az intenzív felkészülési idő a pedagógustól is szervezett, koncentrált, tudatos munkát, irányítást 

igényel. A legapróbb részletekig ki kell dolgozni a zeneműveket, ami a pedagógusnak is nagy erőpróba. 

A tanuló szorgalma, a pedagógus erőfeszítése mellett feltétlenül szükséges a tanuló szüleinek a 

hozzáállása gyermekük pályaválasztásához. Csak a biztos és mindenben segítő szülői háttérrel lehet 

eredményes a gyermek felkészülése a művészi pályára. Ezért fontos, hogy a pedagógus napi 

kapcsolatban legyen a szülőkkel, tájékoztatást adjon gyermekük fejlődéséről, a zenei pályával járó 

nehézségekről, a rendszeres gyakorláshoz szükséges nyugodt környezet, a megfelelő minőségű 

hangszer, a megfelelő öltözék biztosításáról. 

 

Z, 2014. január 6. 

X
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3.) Óraterv 1. 

 

Pedagógus neve:  

Műveltségi terület: klasszikus zene 

Tantárgy: fuvola 

Évfolyam: 5. 

Az óra témája: vibrátós hang képzése, a légzés, a hangszertartás fejlesztése, a felvételi anyag elmélyítése 

Az óra cél- és feladatrendszere: szép fuvolahang, rekeszizommal támasztott légzés, a felvételi darabok fejlesztése, elemzése 

Az óra didaktikai feladatai: a témakör bevezetése, ismeretbővítés, gyakorlás, ellenőrzés 

A tanulási-tanítási egység témája: a vibrátó és a duplanyelv, a légzés gyakorlása, fejlesztése, a hangszertartás javítása, a szakközépiskolai felvételi anyag 

Tantárgyi kapcsolatok: szolfézs-zeneelmélet, kötelező zongora, kamarazene, zenekari gyakorlat 

Felhasznált források: fisz-moll skála; Köhler: Etűdök op. 33, no. 1. F-dúr etűd; Járdányi: Szonatina II. tétele; Händel: Hallei szonáta e-moll I. tétele; 

Hacsaturján: Keringő 

Az óra időpontja: 2014. 01. 21., kedd, 16.30–17.30 óra, 60 perces időtartam 
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Idő-

keret 

A tanuló 

tevékenysége 

A pedagógus 

tevékenysége 

Célok és 

feladatok 
Módszerek 

Tanulói 

munkafor-

mák 

Eszközök 
Házi 

feladat 
Megjegyzések 

10 

perc 

A fisz-moll skála 

eljátszása a szokott 

módon. A tanár 

magyarázata és 

bemutatása után 

megpróbálja a 

vibrátós hang 

fejlesztéséhez 

szükséges 

technikával játszani 

a skála hangjait. 

Addig próbálkozik, 

amíg nem sikerül 

megoldania. 

Meghallgatja a 

skálát, majd 

elmagyarázza és 

bemutatja a 

vibrátós hang 

kialakításának 

technikáját. A 

tanuló 

próbálkozását 

figyeli, 

folyamatosan 

instrukciókat ad, 

közben igazítja a 

tanuló 

kéztartását, 

figyelmezteti a 

mélylégzésre. 

A szép, puha, 

vibrátós hang 

kialakítása, 

automatikus 

használata. A 

rekeszizom 

tudatos 

működtetésével 

segíteni a 

vibrátós 

hangképzés 

kialakulását. A 

vibrátó 

automatikus 

alkalmazása az 

előadási 

darabokban. 

A vibrátó tanulási 

módszere: 

1. Hosszan, egyenesen 

megfújni a skála első 

hangját. 

2. A rekeszizom 

lökései egyenletes 

negyedes lüktetéssel 

4-szer, a levegő fújása 

nem szakad meg. 

3. A rekeszizom 

egyenletes lökései 

nyolcados lüktetéssel 

négy negyed értékig, a 

levegő fújása nem 

szakad meg. 

4. A rekeszizom 

egyenletes lökései 

triolalüktetéssel négy 

negyed értékig, a 

levegő fújása nem 

szakad meg. 

5. A rekeszizom 

egyenletes lökései 

tizenhatodos 

Egyéni 

munka a 

pedagógus 

irányításáva

l 

Fuvola 

Fisz-moll 

skála 

vibrátós 

hangképzés

sel való 

gyakorlása. 

A vibrátós hang 

csak 

mindennapos 

gyakorlással 

fejleszthető, 

szépíthető. Erre 

a tanuló 

figyelmét fel 

kell hívni. 
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lüktetéssel négy 

negyed értékig, a 

levegő fújása nem 

szakad meg. 

10 

perc 

A tanuló előadja 

Köhler: F-dúr 

etűdjét, ami a múlt 

órán lett feladva. 

Először 

végighallgatja 

az etűdöt, 

közben 

megfigyeli a 

tanulónak 

problémát okozó 

részeket és 

technikai 

nehézségeket, 

majd ezeket 

kiemelve 

kigyakoroltatja a 

tanulóval. 

Az etűdöt úgy 

kell előadni, 

mint egy 

hangversenydara

bot. Ehhez meg 

kell ismerni az 

etűd formáját, 

elemezni a 

periódusokat. A 

3. periódus 

technikai 

nehézségeire 

különösen nagy 

hangsúlyt kell 

fektetni, ki kell 

gyakorolni. 

A tanuló megkeresi a 

zenei mondatokat, 

összehasonlítja őket, 

megkeresi az azonos, 

illetve hasonló 

motívumokat, ez segít 

a kotta nélküli 

tanulásban. A zenei 

szakszavak és az 

előadásjelek 

értelmezése (allegro, 

p, pp, csersc. stb.). 

Egyéni 

munka a 

pedagógus 

irányításáva

l 

Fuvola, 

kottatartó, 

kotta 

A Köhler: 

F-dúr etűd 

öt 

periódusána

k kotta 

nélküli 

megtanulása

. 

Köhler: F-dúr 

etűdjét kotta 

nélkül kell 

előadni a „B”-s 

vizsgán, 

valamint a 

felvételi vizsgán 

is. 

10 

perc 

Járdányi: Szonatina 

II. tételét a tanuló 

kotta nélkül előadja. 

A tanár instrukciója 

alapján ismét 

eljátssza a tétel egy-

egy részletét. 

Rávezetni a 

tanulót a tétel 

hangulatára, 

ahhoz 

megtalálni az 

előadásmódot az 

előadásjelek 

utasításai 

szerint. Felhívni 

Megtalálni a 

lassú tétel 

hangulatát, 

stílusosan 

előadni. 

Formai elemzés, 

ritmikai elemzés, a 

periódusok 

összehasonlítása. 

Fuvola-zongora 

összjáték. 

Egyéni és 

csoportmun

ka a 

pedagógus 

irányításáva

l. 

Fuvola, 

kottatartó, 

kotta, 

zongora 

Feleleveníte

ni Járdányi 

Szonatinájá

nak II. 

tételét, kotta 

nélküli 

memorizálá

s. 

A Járdányi: 

Szonatinát a 

tanuló a nyári 

szünetben 

megtanulta kotta 

nélkül. Mivel 

kötelező 

felvételi anyag, 

ezért folyamatos 
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a figyelmet a 

vibrátó 

használatára. A 

levegővétel 

tempójával már 

a darab 

hangulatát is 

előkésztjük. 

ismétlésre van 

szükség. A lassú 

tételén nagyon 

jól gyakorolható 

a vibrátós 

hangképzés. 

20 

perc 

Händel: E-moll 

szonáta I. tétele. 

A tanuló a tanár 

bemutatása után 

eljátssza a lassú 

tételt. Majd a 

pedagógussal 

elemzik a 

motívumokat és 

zeneileg is felépítik a 

tételt. 

A tanár 

bemutatja a 

tételt. Elemzik a 

tanulóval a 

tempóját, 

előadásmódját, 

hangulatát, a 

barokk 

motivikus 

építkezést. A 

tanár ismét 

eljátszatja a 

tanulóval a 

tételt, közben a 

lényeges 

fordulatoknál 

leállítja a 

tanulót, és 

kigyakorolják a 

motívumokat 

külön is. 

A barokk stílus 

megismerése, a 

játékmód 

elsajátítása, a 

vibrátós hang 

alkalmazása 

stílusosan. 

Tanári bemutatás, a 

barokk zenei stílus, 

motivikus építkezés 

tudatosítása, vibrátós 

hangképzés. 

Egyéni 

munka a 

pedagógus 

irányításáva

l. 

Fuvola, 

kottatartó, 

kotta 

Händel: 

Szonáta I. 

tételének 

gyakorlása, 

különös 

figyelemme

l a hangra 

és a formai 

építkezésre. 

A felvételi 

kötelező anyaga 

egy barokk 

szonáta tételpár. 
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10 

perc 

Hacsaturján: 

Keringő. 

A tanuló már otthon 

átnézte a darabot, az 

órán is eljátssza, 

majd a tanár 

instrukciója szerint 

részletekben 

kigyakorolják. 

A tanár a darab 

meghallgatása 

után a 

visszatérés előtti 

részt 

gyakoroltatja a 

tanulóval. 

A gyors, 

tizenhatodos 

mozgás, 

technikai 

kidolgozása. 

A fontos hangok 

kiemelése. A 

dinamikai vonal 

kidolgozása, amely 

segíti a dallam 

kiemelését. A zenei 

megoldás a technikai 

fejlődést is magával 

hozza. A 

hangszertartás 

technikájának 

fontossága. 

Egyéni 

munka a 

pedagógus 

irányításáva

l. 

Fuvola, 

kottatartó, 

kotta 

A 

Hacsaturján

: Keringő 

visszatérés 

előtti nyolc 

periódusána

k kotta 

nélküli 

megtanulása

. 

A darab a 

felvételi vizsga 

és a regionális 

fafúvós verseny 

szabadon 

választott 

előadási darabja. 
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4.) Reflexió az 1. óra tervéhez 

A tanuló művészeti szakközépiskolai felvételi vizsgájáig két hónap áll a rendelkezésre. A felvételi 

zenei anyagát már a tanév kezdete óta folyamatosan tanuljuk. A hátralévő időben az eddig tanultak 

intenzív fejlesztése a feladat. Tíz foglalkozásra építettem fel a hangszertechnikai, valamint a zenei 

fejlesztést. Úgy osztottam be az etűdöket és az előadási darabokat, hogy az aktuális technikai fejlesztést 

is segítsék. Figyelembe vettem, hogy mindegyik darab fejlesztésére jusson megfelelő idő. 

Az órai munka mellett fontos a tanuló otthoni gyakorlása, felkészülése, valamint a kiegészítő 

tantárgyak tanulása is. A kötelező zongorával a diák harmóniahallása fejlődik, továbbá segíti a 

zeneelméleti tudás fejlődését. A szolfézs-zeneelmélet az elméleti tudást alapozza meg, továbbá segít a 

zeneművek formai, elméleti elemzésében. A zenekari gyakorlat a hangszertechnikai képességek 

fejlődésében, a zeneismeret bővítésében, a figyelem megosztásának fejlesztésében, a hangszerek 

együttes munkájának a tanulásához segít hozzá. 

A tanuló fuvolaórái kedden és pénteken vannak. A keddi óra 60 perces, a pénteki 30 perces, de ekkor 

30 perc zongorakíséretes foglalkozásban is részesül. A keddi órákon több idő van a darabokban való 

elmélyülésre, míg a pénteki órán inkább az ellenőrzés a fő feladat. 

A jelenlegi óra kedden volt, tehát több idő jutott a részletesebb darabkidolgozásra. 

Az óra központi témája a vibrátó alkalmazása a hangképzésben. Ezért választottam a két szonáta lassú 

tételeit az óra fő anyagának. A lassú tételeknél kiemelten kell figyelni az intonációra is, mivel a finomabb 

befújás miatt alacsony lesz a hang. 

A hangképzést a skálán végeztetem a tanulóval, mert akkor az „unalmas” skálázás is értelmet kap, 

szívesebben gyakorolja a tanuló. 

Hacsaturján Keringő című darabja az órai munkában most csak a szinten tartás miatt kapott helyet, 

kiemelve a technikailag nehezebb részt. 

Fontos, hogy a tanár ne csak elméletileg magyarázza el, hanem mindig be is mutassa a hangszerén, 

hogy mit szeretne hallani a tanulótól. A példaértékű bemutatáshoz szükséges a pedagógus rendszeres 

gyakorlása is. 

A darabok formázásával kapcsolatban megvan a saját elképzelésem, és vannak olyan stíluselemek, 

melyek az adott zenei kor jellemzői, tehát nem képezhetik vita tárgyát. De mivel a művészet és annak 

értelmezése eléggé szubjektív dolog, ezért nem biztos, hogy csak az én zenei megoldásom az egyedüli 

jó. Amennyiben a tanulónak más megfogalmazásban tetszik a zenemű, és az nem ütközik a kor 

stíluselemeivel, akkor hagyom az előadást az ő megoldásával. 

 

Z, 2014. január 21. 

 XY
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5.) Óraterv 6. 

 

Pedagógus neve: XY 

Műveltségi terület: klasszikus zene 

Tantárgy: fuvola 

Évfolyam: 5. 

Az óra témája: a vibrátós hangképzés gyakorlása, a légzés, a hangszertartás fejlesztése, a felvételi anyag 

Az óra cél- és feladatrendszere: a felvételimeghallgatás anyagának tanulása, gyakorlása 

Az óra didaktikai feladatai: ismeretbővítés, ismétlés, gyakorlás, ellenőrzés 

A tanulási-tanítási egység témája: a vibrátó, a légzés gyakorlása, fejlesztése, a hangszertartás javítása, a szakközépiskolai felvételi anyag 

Tantárgyi kapcsolatok: szolfézs-zeneelmélet, kötelező zongora 

Felhasznált források: B-dúr skála, Köhler: Etűdök op. 33, no. 1. G-dúr etűd, Járdányi: Szonatina I–II. tétele, Händel: Szonáta e-moll I–II. tétele 

Az óra időpontja: 2014. 02. 06., csütörtök, 15.00–15.30 óra, 30 perces időtartam 
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Idő-

keret 

A tanuló 

tevékenysége 

A pedagógus 

tevékenysége 

Célok és 

feladatok 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Házi feladat Megjegyzések 

5 perc 

B-dúr skála 

vibrátós 

technikával való 

eljátszása, majd 

hagyományosan 

is, virtuózan 

(egyszerű skála, 

terc-skála, 

hármashangzat) 

huhogva, kötve. 

Ellenőrizni a 

vibrátós hang 

fejlődését, az 

otthoni munka 

eredményességét. 

A vibrátó tudatos 

alkalmazása, főleg 

a lassú 

darabokban. 

Naponta 

gyakorolni, a már 

ismert technikával, 

a vibrátós 

hangképzést. 

Egyéni munka 

a pedagógus 

irányításával. 

Fuvola 

Rendszeres 

skálázás és 

hangképzés 

az otthoni 

munka 

folyamán is. 

Haladni kell a 

vibrátó 

automatikus 

használata felé. 

5 perc 

Köhler G-dúr 

etűdjének 

eljátszása. 

A tanár 

végighallgatja az 

etűdöt, kisebb 

javításokra tesz 

javaslatot. Felhívja 

a tanuló figyelmét 

a korábban 

tanultakra, a 

virtuóz játékra, a 

hangsúlyok 

fontosságára. 

Az etűd zenei 

felépítése, virtuóz 

előadása kottából. 

Az etűd elemzése, 

értelmezése, a 

technikai feladatok 

megoldása. 

Egyéni munka 

pedagógus 

irányításával. 

Fuvola, 

kotta, 

kottatartó 

A G-dúr 

etűdöt 

kigyakorolni, 

a C-dúrt és az 

F-dúrt 

átjátszani. 

A G-dúr etűd 

ismétlése, 

korábban 

tanulta a diák. 

Felvételi 

anyag, ezért 

fontos a 

felelevenítése. 

10 

perc 

A Járdányi: 

Szonatina I–II. 

tételének 

végigjátszása kotta 

nélkül. 

A tételek 

meghallgatása. A 

tételek 

felépítésének, 

Erőpróba, 

figyelemkoncentrá

ció, két tétel 

attacca eljátszása. 

A két tétel attacca 

eljátszása a tanár 

zongorakísértével. 

Egyéni és 

csoportos 

munka 

(zongorakísé-

ret) a 

Fuvola, 

zongora 

A szonáta 

otthoni 

gyakorlása. 

Járdányi 

munkásságán

Kotta nélkül 

kell tudni. 
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megformázásának 

segítése. 

pedagógus 

irányításával. 

ak 

megismerése, 

az interneten 

utánanézni. 

3 perc 

Händel: Hallei 

szonáta e-moll I. 

tételét a tanuló 

eljátssza. 

A tanár figyeli a 

zenei formázást, a 

díszítések 

barokkos 

megszólaltatását. 

Szükség szerint 

javítja a hibákat. 

Stílushű előadás, a 

zenei egységek 

egy levegővel 

történő eljátszása. 

Folyamatos játék, 

utólagos értékelés. 

Egyéni munka 

a tanár 

irányításával. 

Fuvola, 

kotta, 

kottatartó 

A Händel-mű 

mindkét 

tételének 

gyakorlása, 

attacca 

eljátszása. 

Felvételi 

anyag. 

7 perc 

Händel: Hallei 

szonáta e-moll II. 

tételéből a 

tizenhatodos 

motívumok 

eljátszása gyakorló 

módszerekkel 

(kötve, 

ritmizálva), majd 

az egész tételt 

végigjátszva. 

A tanár megfigyeli 

a duplanyelvjáték 

fejlődését. 

Figyelmeztet a 

laza 

nyelvmozgásra, a 

hangszertartásra. 

A tételt indító 

szóló 

periódusának 

megformázása. 

A tételt indító e’’ 

hang szép 

megszólaltatása, a 

nagy hangközök 

intonálása, a mély 

és magas hangok 

kiegyenlített 

megszólaltatása. 

Metronómmal 

való gyakorlás. 
Egyéni munka. 

Fuvola, 

kottatartó, 

kotta 

A Händel-mű 

mindkét 

tételének 

gyakorlása, 

attacca 

eljátszása. 

Olvasni a 

barokk zenei 

stílus 

jellemzőiről. 

A duplanyelv 

technikájának 

folyamatos 

fejlesztése. 
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6.) Reflexió a 6. óra tervéhez 

Az előző óra után „B”-s vizsgahangversenyen szerepelt a tanuló. Köhler F-dúr etűdjét, és Hacsaturján 

Keringőjét adta elő. Viszonylag jól sikerült a szereplés, kisebb memóriazavarok előfordultak, de tovább 

tudott lépni a tanuló, nem állt le az előadással. Az etűd középrésze és a Hacsaturján-mű visszatérés előtti 

szakasza, valamint a nyújtott ritmusos középrész volt bizonytalan. A tanulót megdicsértem a fejlődésért, 

és ötöst adtam a szereplésért. 

Az óra fő témája a vibrátós hangképzés és a lassú tételek kidolgozása volt. 

A B-dúr skála vibrátós technikával való eljátszásával kezdtük az órát. Ez jó bemelegítésnek bizonyult. 

Sokat fejlődött a tanuló vibrátótechnikája, már automatikusan képes használni a darabokban. A 

fuvolahangja is magvasabb, intenzívebb lett. 

Köhler G-dúr etűdjét már tanulta a tanuló, most elővettük ismétlésre, mivel ez is felvételi anyag. Az 

etűd jellemzője az intenzív, nagy fuvolahang, erre utal az energico előadási utasítás. Az induló 

hármashangzat felbontást hangugrások követik. Vigyázni kell, hogy a mély és a magas hangok 

kiegyenlítetten szóljanak. Ezt úgy lehet elérni, hogy a mélyebb hangokat intenzívebb levegőtámasszal 

szólaltatja meg a tanuló, és kicsit jobban a befúvónyílásba irányítja a levegőt, valamint rekeszből jól 

megtámasztja, a hangsúlyos hangoknál pedig rekeszből erősebb rekeszlökést ad. Az etűdben sok 

hangzatfelbontást és kromatikus menetet is találunk. A hangzatfelbontások memorizálása érdekében 

ajánlatos elemezni a hangzatokat összhangzattanilag. 

A Járdányi: Szonatina I. és II. tételét gyakoroltuk úgy, hogy hozzájátszottam a zongorakíséret 

lényeges dallamait. Az I. tétel középrészét különös alapossággal át kellett venni, mert a zongora és a 

fuvola aszimmetrikusan játsszák a ritmusokat. A fuvolaszólam belépése a zongora futamára történik, 

tehát ezt nagyon érezni és tudni kell, hogy időben belépjen a fuvolista. A II. tételben a szép hangra és a 

muzikalitásra kellett odafigyelni. Egy darab jó előadásához fontos, hogy a tanuló ismerje a zeneszerző 

életét és a korszakot, amelyben élt. Ezért javasoltam, hogy az interneten keressen rá Járdányi Pál nevére, 

ismerje meg az élettörténetét, munkásságát. 

A Händel-szonáta I. és II. tételét attacca kell előadni. Meg kell érezni, hogy mennyi az a várakozási 

idő, amit a két étel között várni kell. Erre a pedagógusnak kell rávezetnie a tanulót. A II. tétel indításával 

külön is foglalkoztunk, hogy szép, magvas hangon szóljon a kezdés. A tizenhatodos beállásokat a 

duplanyelves technikával gyakoroltattam a tanulóval. 

A tanuló nagyon eredményesen dolgozott az órán, bíztató a fejlődése. 

A „B”-s vizsgahangverseny után kikértem kollégáim véleményét is a tanulóm munkájáról. Általános 

vélemény volt, hogy nagyon sokat fejődött, de még van mit javítani a mélyhangjain, a technikáján. 

Z, 2014. február 06. 

 XY
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7.) Óraterv 10. 

 

Pedagógus neve: XY 

Műveltségi terület: klasszikus zene 

Tantárgy: fuvola 

Évfolyam: 5. 

Az óra témája: a felvételi anyag gyakorlása 

Az óra cél- és feladatrendszere: szakközépiskolai felvételi vizsgára való felkészülés 

Az óra didaktikai feladatai: ismétlés, gyakorlás, ellenőrzés 

A tanulási-tanítási egység témája: a felvételianyag folyamatos előadása színpadi körülmények között 

Tantárgyi kapcsolatok: szolfézs-zeneelmélet, kötelező zongora, zongorakíséret 

Felhasznált források: fisz-moll skála, B-dúr skála; Köhler: Etűdök op. 33, no. 1. C-dúr etűd, G-dúr etűd, F-dúr etűd; Járdányi: Szonatina I–II. tétele; 

Händel: Hallei szonáta e-moll I–II. tétele; Hacsaturján: Keringő 

Az óra időpontja: 2014. 02. 21., péntek, 11.00–12.00 óra, 60 perces időtartam 
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Idő-

keret 

Tanuló 

tevékenysége 

Pedagógus 

tevékenysége 

Célok és 

feladatok 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Házi feladat Megjegyzések 

10  

perc 

 

Fisz-moll és B-dúr 

skálát vibrátós és 

duplanyelves 

technikával 

eljátszani. Utána 

simán, terc-skála, 

hármashangzat 

virtuózan. 

Hangversenyterem

ben. 

A pedagógus csak 

megfigyel, 

jegyzetel, a végén 

értékel. 

A felvételi anyag 

végigjátszása, a 

hosszú 

koncentrációsképe

sség és az erőnlét 

fejlesztése. 

Folyamatos játék. Egyéni munka Fuvola 

Rendszeres, 

napi 3 órás 

gyakorlás. 

Az utolsó 

alkalom, hogy 

a tanár 

meghallgassa a 

darabokat a 

felvételi vizsga 

előtt. 

10  

perc 

Az etűdök 

eljátszása egymás 

után. Az F-dúrt 

kotta nélkül. 

Hangversenyterem

ben. 

A pedagógus csak 

megfigyel, 

jegyzetel, a végén 

értékel. 

A felvételi anyag 

végigjátszása, a 

hosszú 

koncentrációsképe

sség és az erőnlét 

fejlesztése. 

Folyamatos játék. Egyéni munka 

Fuvola, 

kottatartó, 

kotta. 

Rendszeres, 

napi 3 órás 

gyakorlás. 

Az utolsó 

alkalom, hogy 

a tanár 

meghallgassa a 

darabokat a 

felvételi vizsga 

előtt. 

5  

perc 

Händel: Hallei 

szonáta e-moll I–

II. tételét eljátssza 

a tanuló 

zongorakísérettel. 

Hangversenyterem

ben. 

A pedagógus csak 

megfigyel, 

jegyzetel, a végén 

értékel. 

A felvételi anyag 

végigjátszása, a 

hosszú 

koncentrációsképe

sség és az erőnlét 

fejlesztése. 

Folyamatos játék. 

Egyéni és 

csoportos 

munka 

(zongorakísé-

ret) 

Fuvola, 

kottatartó, 

kotta, 

zongora 

Rendszeres, 

napi 3 órás 

gyakorlás. 

Az utolsó 

alkalom, hogy 

a tanár 

meghallgassa a 

darabokat a 

felvételi vizsga 

előtt. 
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10  

perc 

Járdányi: 

Szonatina I–III. 

tételének előadása 

hangversenyterem

ben, 

zongorakísérettel, 

kotta nélkül. 

A pedagógus csak 

megfigyel, 

jegyzetel, a végén 

értékel. 

A felvételi anyag 

végigjátszása, a 

hosszú 

koncentrációsképe

sség és az erőnlét 

fejlesztése. 

Folyamatos játék. 

Egyéni és 

csoportos 

munka 

(zongorakísé-

ret) 

Fuvola, 

zongora 

Egyéni és 

csoportos 

munka 

(zongorakísé-

ret). 

Az utolsó 

alkalom, hogy 

a tanár 

meghallgassa a 

darabokat. 

10  

perc 

Hacsaturján 

Keringőjének 

előadása kotta 

nélkül. 

A pedagógus csak 

megfigyel, 

jegyzetel, a végén 

értékel. 

A felvételi anyag 

végigjátszása, a 

hosszú 

koncentrációsképe

sség és az erőnlét 

fejlesztése. 

Folyamatos játék. 

Egyéni és 

csoportos 

munka 

(zongorakísé-

ret) 

Fuvola, 

zongora 

Egyéni és 

csoportos 

munka 

(zongorakísé-

ret). 

A 

hangversenyter

mi előadás 

után a tanár 

elemzi a 

hallottakat, 

még néhány jó 

tanácsot ad a 

tanulónak. 
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8.) Reflexió a 10. óra tervéhez 

 

Az utolsó alkalom, hogy a felvételi vizsga előtt meghallgattam a tanítványomat. Ezt az alkalmat 

mindenképp ki akartam vinni a tanteremből. Iskolánk hangversenytermében, a délelőtti órában, 

folyamatos egymásutánban játszatta el a darabokat. Én megfigyeltem az előadást, a végén értékeltem. 

A két skálával kezdte a tanuló. Vibrátó- és duplanyelvtechnikával alapskálát, terc-skálát és a 

hármashangzatot is bemutatta, kötve és huhogva is. 

Ezt követték a Köhler-etűdök, C-dúr, G-dúr, F-dúr (kotta nélkül). 

A Händel-szonátát kottából, zongorakísérettel hallhattuk. 

A Járdányi: Szonatina mindhárom tételét kotta nélkül játszotta, zongorakísérettel. 

Befejezésül a Hacsaturján: Keringő következett. 

Egyórás színpadi munkát teljesített a tanuló. Ez egy jó erőpróba volt a felvételi előtt. A gyakorláshoz 

még néhány tanácsot adtam. Megnyugtattam a tanulót, hogy nagyon biztonságosan tudja a darabokat, 

bátran adja elő a felvételin is. Sok sikert kívántam a felvételi vizsgához. 

Elmondtam a tanulónak, hogy fontos a felvételi vizsgán az alaklomhoz illő megjelenés is. Csinosan, 

a korának megfelelően öltözzön fel, de ne túl kihívóan. A körmeiről mossa le a körömlakkot. A haját 

kösse hátra, mert zavarhatja fuvolázás közben. Elkészítettem a felvételi anyagáról egy listát. Javasoltam, 

hogy ezt adja oda a felvételi meghallgatáson részt vevő tanároknak. Akkor nem kell szóban elmondania, 

hogy mit játszik, megkíméli magát egy plusz stresszes helyzettől. Ez a pedagógusoknak is tetszeni fog. 

A hangversenytermi főpróbán növendékem édesanyja is jelen volt. Örült gyermeke színvonalas 

produkcióinak. Elmondta, hogy élvezetesebb volt így hallgatni a gyermeke játékát, mint otthoni 

körülmények között. 

Úgy gondolom, hogy nyugodt szívvel engedhetem el a tanítványomat a szakközépiskolai felvételi 

vizsgára. A képességeimnek, a szakmai tudásomnak megfelelően mindent megtettem a sikeres felvételi 

érdekében. A tanítványom is szorgalmasan készült, egy nehéz, de munkás időszakon van túl. Remélem, 

hogy a 2014/2015-ös tanévet már a zeneművészeti szakközépiskolában kezdheti meg. 

 

Z, 2014. február 21. 

 XY 
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G) A reflexióról 

A reflexió valamely válasz vagy észrevétel – jelen esetben – a pedagógusportfolió valamely 

dokumentumához vagy a pedagógiai gyakorlat valamely eleméhez.  

Tulajdonképpen a pedagógiai folyamatok végiggondolását – tervezését, gyakorlatát, értékelését –, 

elemzését jelenti az abban résztvevők szerepén, személyiségén keresztül. 

A reflexióból derül ki a reflektáló szándéka, gondolkodásmódja, logikai, fogalmi rendszere. 

A portfolió reflexiói a konkrét dokumentumokból vagy a gyakorlatban bemutatott pedagógiai 

tevékenységből indulnak ki, így lényeges, hogy a reflektáló (meg)ismerje az adott helyzet előzményeit, 

illetve helyét a folyamatban. 

A hazai szakirodalom a reflektív gyakorló szakember számára feltételként négy fő tulajdonságot 

fogalmaz meg: 

 a nyitottságot, amely rákérdez a megszokottra; 

 a felelősségtudatot, amely mérlegeli a tevékenység rövid és hosszú távú következményeit; 

 az elkötelezettséget 

 és az egyenességet, amelynek segítségével elfogulatlanul, érzelmektől mentesen vagyunk 

képesek reflektálni egy tárgyra. (Kimmel Magdolna 2006. A tanári reflexió korlátai. 

Pedagógusképzés 3–4. 35–50. Szabó László Tamás 2000. A „reflektív paradigma” 

neveléstudományi nézőpontból – Egy fogalom színe és visszája. Pedagógusképzés 1–2. 133–

140.)  

A reflexió alapvetően három részre tagolódik:  

Leírás 

A pedagógiai helyzet ismertetése, a tematikus terv, az óraterv leírása (a környezet; az óra témája; cél- 

és feladatrendszere; helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei; a tervezett tananyag, taneszköz, 

IKT stb.). 

Érvelés, elemzés 

 Előzetesen annak magyarázata, hogy miért és hogyan tervezzük elérni az óra céljait 

(önreflexiónál). 

 Az eltervezett óra megvalósításának elemzése – mit sikerült megoldanunk és mit nem; a 

tervezett módszerek, eszközök célravezetők voltak vagy nem. 

Értékelés 

 Az óra megtartása után a tervezés sikerességének, az óra eredményességének értékelése, a 

tanulságok levonása.  

Itt mindenképpen figyelembe kell venni a növendékek és a tanár különböző nézőpontját, valamint 

külön kategória az önértékelés, amely saját pedagógiai gyakorlatunk kritikus vizsgálata. 
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Néhány lehetséges szempont a reflexiókészítéshez: 

 Mennyire illeszkedik a dokumentumban vagy az órán feldolgozott anyag a tantervi 

követelményekhez és az iskola pedagógiai programjához? 

 Az órán tanult anyag nehézségi szintje megfelelt-e a tanuló/tanulók tudásának, 

felkészültségének? 

 Mennyire reális és következetes a tananyag és a feladatrendszer kiválasztása? 

 Megjelennek-e a tananyagválasztásban a zenetörténeti korszakok és a kortárs szerzők művei? 

 Megfelelő-e a szükséges tárgyi eszközök mennyisége, minősége? 

 Mennyire kapcsolódik a zenei tevékenység, az értékközpontú zenélés az emberi és a 

kulturális értékek tiszteletéhez? 

 Az óra céljai mennyire esnek egybe a tanulók szükségleteivel, céljaival? 

 Mennyire jelenik meg csoportórákon a közösségfejlesztés? 

 Megjelenik-e a hátrányos, fogyatékos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő vagy akár 

különlegesen tehetséges növendékek egyedi problémáinak kezelése, illetve sikereinek 

menedzselése? 

 Mennyire vannak jelen kreatív, játékos és változatos feladatok a tanulási nehézségek 

leküzdésére? 

 Mennyire zeneközpontú az óra, megjelenik-e az otthoni gyakorlás javasolt módszere? 

 Az óra céljának és a megvalósulásnak az összevetése; elérte-e a foglalkozás a célját? 

 Megfelelőek voltak-e az alkalmazott módszerek? 

 Arányos volt-e az adott feladat(ok) időbeosztása? 

 Mennyire inspiratív, kreatív, oldott az óra hangulata, légköre? 

 Mennyire kreatív a tananyag megközelítése, mennyire épít a növendék saját befogadói és 

alkotói élményeire és tapasztalataira? 

 Mennyire bízik a tanár a növendékében, mennyire fogadja pozitívan és értékeli az övétől 

eltérő interpretációkat? 

 Mennyire jelent élményt a növendék számára az óra, a tanult mű tartalmának megismerése?  

 Mennyire tudja felmérni a növendék fizikai, szellemi és lelki diszpozícióját; mennyire tud 

akár a tervezettől nagymértékben eltérve is erre reagálni? 

 Érezhető-e a csoportban az órán vagy az egyéni foglalkozás során tanított tananyagban a 

differenciálás elve? 

 Megjelenik-e az órán a kamarazenélés, az együtt muzsikálás csoportélménye? 

 Mennyire veszi figyelembe a közös munka során a növendék ötleteit, elképzeléseit? 

 Van-e folyamatos visszajelzés, értékelés? 

 Vannak-e IKT-eszközök, történik-e utalás a tudatos, kontrollált használatra? 


