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A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai
1. Az előző, pedagógusra vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az
önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi
önértékelés(ek) adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési
tervei
1. Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek?
n.é = Nem értelmezhető
2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti
eredmények?
n.é.
3. Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti
eredményekhez képest az egyes területeken?
n.é.

2. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai
1. Hogy jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése?
Tanmenete tartalmas, a tanulói kompetenciák fejlesztése megjelenik. Pl:
narratív kompetencia fejlesztése, hallási figyelem, megfigyelőképesség,
ritmusérzék fejlesztése.
2. Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását?
Elsőként a pedagógus a NAT és a helyi tanterv elvárásait, célkitűzéseit és
feladatrendszerét elemezte, tanulmányozta, majd erre építette fel a tanmenetét
kellő alapossággal, igényességgel.
3. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások
tervezése a tanmenethez és a tantervi követelményekhez?
A tanulói szereplések, fellépések és egyéb foglalkozások tervezése kapcsolódik
a tanmenethez és a tantervi követelményekhez.
4. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások
tervezése a személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz?
A tanórán kívüli tevékenységek és egyéb foglalkozások tervezése a személyiségés közösségfejlesztési feladatokhoz megfelelően kapcsolódik.
5. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos
feladatok?
Mivel a kolléganő e tanévben kezdte meg munkáját intézményünkben, ezért a
tanév során folyamatosan rajzolódik ki a kiemelt figyelmet érdemlő tanulók
száma, így a pedagógus igény és szükség szerint változtat a tanmeneten.
6. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások?
A tantárgyi belső és külső kapcsolódások követhetőek és fellelhetőek az éves
tervezésben. (Dráma, ének-zene, tánc...)
7. Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire?
Felmérte a tanulók szintjeit, így a közös tervező munka során a kezdetektől
tud építeni a tanulók előzetes ismereteire.
8. Hogy jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban?
Végig megjelenik a fogalmak egymásra épülése a dokumentumokban követhető,
világos vezetésben, tervezésben.

9. Hogy jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok?
Az egyéni tanulói igényekre figyelve tervezi meg munkáját.

10. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök?
A tervezett értékelési eszközök megfelelnek a célkitűzéseknek.
11. Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket? (Tankönyv,
munkafüzet, e-eszközök, egyéb szükséges eszközök)
A tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket nem tartalmaz
túlnyomórészt, mivel a tanulóknak nincs füzetük, tankönyvük. De ha ingerszegény
a környezet, akkor felvett hangokat lejátszanak cd lejátszóval, vagy külön lapon
szöveget értelmeznek, elemznek, stb.

3. Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése
1. A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű
szaktudományos ismereteknek?
A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek a szaktárgyhoz kapcsolódó
korszerű szaktudományos ismereteknek.
2. Hogy jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások?
Főként dráma és tánc, ének-zene viszonylatban jelenik meg a tantárgyi belső és
külső kapcsolódás.
3. A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek,
tanulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése?
A feladatok, célkitűzések teljesülését abszolút hatékonyan segítik a tervezett
módszerek, tanulásszervezési eljárások és a foglalkozás felépítése.
4. A célkitűzés mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását?
A célkitűzés támogatja a megszerzett tudás alkalmazását, a tanulók hatékonyan
és kellő ügyességgel, magabiztossággal adnak elő drámajátékokat, szituációs
játékokat.
5. Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája?
A foglalkozások tervezésénél érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája,
épít a pedagógus e három fontos összetevőre, követhetőek, felépítettek,
tartalmasak az tervezései.
6. Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében?
Az óra tervezésében többnyire a csoportos munkára épít a nevelő. Egyéni
tanulói igényeket nem említ meg az órák/foglalkozások tervezésében.
7. Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? (Csoportos oktatás
esetén.)

Nagyban támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást, mivel
az óra tervezésében többnyire a csoportos munkára épít a nevelő. Ha egyéni
munka fiygelhető meg, a többi tanuló azt is figyelemmel követi, tanul általa,
bár passzívan, de részese a feladatnak.
8. Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai?
Megjelennek a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai, a
koncentrációs, ráhangoló közös játékokkal, valamint az egész órát átölelő
folyamatos közösségi munkával.

9. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök?
Megfelelnek a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök.
10. A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori
sajátosságaival?
n.é.
11. A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez,
célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez,
művészeti ágakhoz, intézményi innovációhoz.)
n.é.
12. Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat?
Óraterveibe a pedagógus épít alternatív módszertani és tartalmi megoldásokat.

4. Napló
1. Hogy követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit?
A beírt érdemjegyek száma követi a pedagógiai program értékelési elveit.
2. Hogy követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését?
A napló szerinti haladás követi a tanmenet éves tervezését.
3. Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, bejegyzések,
feljegyzések.)
A pedagógus adminisztrációja
feljegyzések naprakészek.

fegyelmezett,

naplóvezetése,

a

bejegyzések,

4. Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői
határozatok, javaslatok?
n.é.
5. Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára,
viselkedésére vonatkozó bejegyzések?
n.é.

5. Tanulói füzetek (ahol szükséges)
1. Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás? (Rendszeresség.)
n.é.
2. Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása?
n.é.
3. A tanulói produktumok, illetve ahol szükséges, a füzetek tartalma összhangban van-e az
éves tervezés dokumentumaival és a helyi tanterv követelményeivel?
n.é.
4. A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e?
n.é.
5. A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is?
n.é.
6. Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre
szóló differenciálás a tanulói produktumokban?
n.é.
7. Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés
lehetősége?
n.é.
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1. A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának
önértékeléséhez
1. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?
Interneten, szaksajtóban tájékozódom,
továbbképzésekre, workshop-okra is.

rendszeresen

járok

konferenciákra,

2. Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú
tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket?
Első körben a NAT és a helyi tanterv elvárásait nézem, majd az adott csoport
egyéni sajátosságaihoz igazítom a terveimet. Általában új csoport esetében
néhány hónap után felülvizsgálom az eredeti terveimet, de félévente minden
csoportnál megteszem, hogy lássam, hol tartunk, és hová szeretnénk eljutni. Az
órákon akkor változtatok, ha a csoport állapota ezt kívánja (emocionális vagy
fizikai).
3. Hogyan méri fel a tanuló(k) értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső
struktúráját?
Erre rendkívül alkalmasak a drámajátékok. Az első órákon mindig a csoport
elsőkörös megismerése (mentális, emocionális és fizikai szempontból), és a
belső kohézió erősítése a cél. A további alkalmak során egyre mélyebben
ismerem meg őket a játékok során tanúsított viselkedésük, és hozzáállásuk, és
a játékban elfoglalt helyük, szerepük szerint.

4. Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel szokott
együttműködni?
A közvetlen vezetőimmel és a kollégákkal együttműködök a szakmai kérdésekben.
A gyermekekkel közvetlenül kapcsolatos ügyekbe bevonom a szülőket,
osztályfőnököket, helyi vezetőket is. Igyekszem minden érintettel felvenni, és
a tanév során ápolni a kapcsolatot.
5. Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez,
vállal?
A szakmai munkaközösségemmel jó a kapcsolatom, jól tudunk együtt dolgozni
szakmailag, emberileg. A munkaközösség vezetőjét tisztelem, becsülöm,
szeretem. Bármilyen közösségi feladatot szívesen elvállalok, nem okoz gondot
semmi egyedi felkérés.
6. Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi
eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor?
Általában a legfontosabb értékelési forma a szóbeli értékelés. Ez a színjáték
oktatásban hatékonyabb, mint bármi más. Folyamatosan figyelem a tanulók
teljesítményének, mentális, emocionális és szociális készségeik alakulását,
így ellenőrzöm, hogy az előzetes tervek jól lettek-e kialakítva, kell-e
módosítani. A szóbeli visszajelzéseknek pozitív irányba kell befolyásolni a
személyiség fejlődését, így ehhez mérten választom meg a szavakat,
hangsúlyokat. A szóbeli értékelésen túl osztályzattal is ösztönzöm a
tanulókat, azonban mindig önmagukhoz mért fejlődésük, és nem rögzített
határértékek alapján. Az értékelés tervezésében sajnos vannak hiányosságaim.
7. A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen
céllal alkalmaz szívesen?
Szeretem a páros és kiscsoportos feladatokat, a komplex drámafoglalkozásokat.
Mégis azt kell mondjam, akkor érzem leghatékonyabbnak munkámat, ha az egész
csoport együtt dolgozik, gondolkozik.
8. Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit?
Művészeti órákon nem sok lehetőség adódik a többi, szaktárgyi kollégával való
együttműködésre, de a NAT elvárásainak ismeretében lehetséges az átfedések
megtalálása és kiemelése. Az órák során mindig hangsúlyt fektetek arra, hogy
olyan ismeretek is előkerüljenek, amelyeket más órákon tanulnak, vagy
kapcsolódik valamelyik tanóra anyagához. Sokszor nem csak irodalom, hanem
biológia, fizika, rajz és egyéb témakörökből is tudunk meríteni, tanulni.
9. Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását?

A drámaórák során a tanult anyagokat közvetlenül be is építjük a
munkafolyamatokba. Így az alkalmazás segíti a megértést és a memóriába épülést
is.
10. Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően?
Mindig adott térben kell dolgozni, és abból kihozni a legtöbbet. Általában
körben ülünk, hogy mindenki lásson és halljon mindent. Persze ezt a játékok
alatt többször megbontjuk, de mindig visszatérünk ebbe az alakzatba. Amikor
jelenetet adunk elő, akkor fontos, hogy kijelöljük a színpadot, hogy érezzék a
másikra figyelés, és az általuk előadott jelenet fontosságát. Persze az is
cél, hogy szokják a nézők jelenlétét.

11. A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a
motivációs eszközöket?
Az eszközöket mindig az adott tanulóhoz igazítva választom meg. Ezek általában
szóbeli megerősítések, és olyan feladatok rábízása a tanulóra, aminél érzi,
hogy felelőssége van, vagyis fontos a személye.
12. Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök?
A tanórákon nincs lehetőségem alkalmazni, de a felkészülés során mindig
használom.
13. Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását, gyakorlását, munkáját?
Személyre szabott feladatokkal, amelyeket következetesen számon is kérek, de
nem szigorral, hanem segítő odafigyeléssel. Fontos, hogy a tanuló
képességeinek megfelelő, vagy attól kicsit nehezebb feladatot kapjon, hogy
sikerélménye legyen. A túl könnyű feladatok ellustítják, a túl nehezek
elkedvetlenítik őket.
14. Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés?
Számomra minden tanulói egyediség fontos, sőt a színpadon hasznos, hiszen a
szerepek is egyediek, ahogyan a tanulók is. Szeretek olyan előadásokat
készíteni, amiben megjelenik a tanulók egyedisége, és emellett az egység is,
amelynek kialakítására mindig nagy hangsúlyt fektetek. A különbözőségek
(vallási, etnikai stb.) ellenére is közösséggé tud formálódni a csoport.
15. Csoportos oktatás: Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát?
Az esetek nagy részében nincs szükség differenciálásra, vagy ha igen, ennek
igényét maga a tanuló jelzi. A legtöbbször a gyakorlat megértése lehet
probléma, ilyenkor vagy újra elmagyarázom, vagy egy egyszerűbb formából
indítva haladunk a bonyolult felé. Ez nem szokott gond lenni annak sem, aki
elsőre megérti, hiszen minden feladat élmény. A színdaraboknál fontos, hogy
mindenkire annyit bízzunk, amit meg tud valósítani, nem okoz kudarcélményt
neki, de nem érzi kevesebbnek magát a többieknél. A közös haladás érdekében
mindig visszajelzéseket kérek a tanulóktól, hogy tudjam mit értettek meg, és
ehhez mérten alakíthassam a továbbhaladást. Fontos, hogy a szülővel és az
osztályfőnökkel is egyeztessünk a tanulókról, de ez sajnos nem mindig
lehetséges. A visszajelzések segítenek a szükségletek felmérésében, az azokhoz
való igazodásban.
16. Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban?

A kiemelkedő tanulókat versenyekre viszem, vagy javaslom az iskolájában is a
versenyekre küldését, segítek a felkészítésben. A felzárkóztatás igénye még
nem merült fel, mivel az órákon mindenki együtt halad. Ha szükséges lenne,
különórákon gyakorolnék a tanulóval. (Pl.: szövegtanulás)
17. Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában?
A drámajátékok jellemzője a személyiség- és közösségfejlesztés, így ebben
könnyű dolgom van.

18. Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani?
A drámajátékok erre is megoldást adnak.  Persze nyitottnak és elfogadónak
kell lenni a csoport, és az őket körülvevő környezet felé is.
19. Csoportos oktatás: Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő
értékeket a munkája során?
Mint ahogyan korábban említettem, számomra minden tanulói egyediség fontos,
sőt a színpadon hasznos, hiszen a szerepek is egyediek, ahogyan a tanulók is.
Szeretek olyan előadásokat készíteni, amiben megjelenik a tanulók egyedisége,
és emellett az egység is, amelynek kialakítására mindig nagy hangsúlyt
fektetek. A különbözőségek (vallási, etnikai stb.) ellenére is közösséggé tud
formálódni a csoport.
20. A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanuló(k) önértékelését
ösztönözni?
Folyamatosan az óra során.
21. Hogyan győződik meg róla, hogy a tanuló(k) értékelése reális? Milyen módon működik
együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal? Hogy működik együtt
más intézmények pedagógusaival?
A kezdeti időkben az önértékelés nem reális, ezt is tanulni kell mindenkinek.
Később, amikor már önmagát, és képességeit is jobban ismeri a tanuló,
reálisabban tudja magát látni, értékelni. Sajnos kevés lehetőség adódik ebben
a kérdésben az együttműködésre, de igyekszem a tanulókról minél több
információt szerezni, és továbbítani a vele foglalkozó kollégák felé.
22. Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a
kapcsolatot a tanulók szüleivel?
Munkám során a kommunikáció minden eszközével igyekszem élni. Az
intézményekkel telefonon, vagy email-ben, időnként közösségi oldalakon írt
személyes üzenetekben tartom a kapcsolatot. A tanulók szüleivel a szülői
értekezleteken, a fogadóórákon, és a nyílt órákon kívül akkor tudok
találkozni, amikor a gyermekükért jönnek az órák után. Ezek a személyes
kapcsolattartás csatornái. Ezeken kívül szoktam írásos üzenetben tájékoztatni
őket a közelgő eseményekről, változásokról. Ez leginkább papír alapon szokott
történni, mivel nagyon kevés szülő rendelkezik internet hozzáféréssel. Ahol
erre lehetőség van, ott email, és zárt facebook csoportban is folytatok
kommunikációt a tanulókkal és a szülőkkel egyaránt.
23. Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés
igényét?

Igyekszem gyengeségeimen dolgozni, reflektálok saját munkámra minden óra után,
folyamatosan figyelem a szakmai fejlődési lehetőségeket, és igyekszem élni
azokkal.
24. Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban?
Az értékelés területén lemaradásom van, sok a fejlődnivalóm ezen a téren. A
gyerekekre való figyelés és a feléjük sugárzott elfogadás lényem része, ezt
fontosnak és erősségemnek érzem.
25. Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne?
Az értékelés területén lemaradásom van, sok a fejlődnivalóm ezen a téren. A
gyerekekre való figyelés és a feléjük sugárzott elfogadás lényem része, ezt
fontosnak és erősségemnek érzem.

További kérdések:

2. A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának
önértékeléséhez
1. Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét?
A pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültsége kiemelkedő.
2. Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a
tanulócsoportoknak?
A pedagógus tervezőmunkája megfelel az intézmény elvárásainak és a
tanulócsoportoknak. Utánanéz a cél-, és feladatrendszernek, az elvárásoknak,
figyelemmel kíséri a kompetenciaterületek fejlesztésének lehetőségeit.
3. Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a diákok önálló
tanulását?
Alaposan átgondolt és felépített módszerekkel segíti a pedagógus a diákok
önálló tanulását. A tanórákon végig hatékony és aktív munka figyelhető meg,
folyamatos a visszacsatolás, az értékelés, a feladatok vezetése, irányítása a
pedagógus részéről, így a tanulók az önálló tanulásban fokozatosan fejlődnek.
4. Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában?
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésének és oktatásának kialakításában
folyamatos a felmérés. Mivel e tanévben kezdte meg munkáját intézményünkben a
kolléganő, ezért szüksége volt pár hónapra, hogy alaposan megismerje
növendékeinek képességeit. A tehetséges növendékekkel tervez, egyéni
fellépésekre, versenyekre ösztönzi őket, pl: szavaló-, versmondó-, mesemondó
versenyeken való részvételre.
5. Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak?
Látva egy nyílt órát – amelyen nagyon sok szülő képviseltette magát –
megtapasztaltam, hogy közvetlen a kapcsolat a pedagógus és a szülők között.
Valamint látogatva több óráját is tapasztalható volt, hogy a tanulók
elfogadják, szeretik és követik. Így nyugodtan írhatom, a pedagógus a tanulók
és a szülők egyéni elvárásainak megfelel.
6. Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában?
Több telephelyen is tanít a kolléga, minden telephelyen kellőképpen
figyelemmel kíséri a közösségfejlesztést, nagy gondot fordít a csoport
együttes munkájának hatékony kialakítására.

7. Mennyire felel meg a pedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a
tanulócsoportoknak?
A pedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a tanulócsoportoknak
kellőképpen megfelel. Bár saját maga refletálása szerint ebben fejlődni
szeretne.

8. Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel?
A tanulók elfogadják, szeretik és követik. A pedagógus a tanulók és a szülők
elvárásainak megfelel, jó a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel.
9. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal?
A pedagógus kapcsolata a kollégákkal megfelelő, tantestületi értkezleteken
aktívan részt vesz, a kollégákkal beszélget, a munkaközösség vezetőjével jó
szakmai kapcsolatot ápol.
10. Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása?
A pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása megfelelő. Nem
riad vissza versenyen való szereplésektől sem, szívesen és örömmel viszi
növendékeit bármilyen fellépésre, sőt, keresi az ilyen alkalmakat a csoport
fejlődése érdekében. Ez tisztelendő és példamutató hozzáállás.
11. Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus?
A pedagógus innovációs, pályázati feladatokban részt vesz, nyitott minden
ilyenfajta feladat elvégzésére.
12. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása?
A pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása egyéni
ötletek, javaslatok felvázolása, megteremtése által nyilvánul meg.

tanácsok,

13. Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket?
Reális önismerettel rendelkezik a pedagógus, a visszajelzéseket nyitottan és
érdeklődően fogadja, tudja, miben szeretne változni, fejlődni, reálisan látja
saját szakmai munkáját.
14. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye?
A pedagógusra jellemző az önfejlesztés igénye, szívesen tanul, szívesen képzi
magát, önreflexiókat készít, részt vesz szakmai továbbképzéseken.
15. Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével?
Elégedett vagyok a pedagógus munkájának eddigi eredményességével.
16. Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában?
A közösségfejlesztésben elért eredményeit, a szakmai munkájában tanusított
alkotókedvét, elhivatottságát, precízségét, nyugodtságát.
17. Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön?

Ne ijedjen meg a hirtelen rábízott feladatok súlyától.

18. Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart
fenn a tanulók és/vagy a szülők körében?
E-mailes levelés, zárt facebook csoport alakítása, de a leggyakoribb a
személyes találkozás és a telefonos kapcsolattartás, mivel sok szülőnek –
pláne tanulónak – nincs internet elérhetősége.
19. Hogyan értékeli a pedagógus konfliktus megelőző és kezelő módszereit, képességeit?
A pedagógus konfliktus megelőző és kezelő módszerei és képességei
letisztultak, nem szereti a félreértéseket, mindent azonnal tisztáz nyugodt,
higgadt magatartással.
További kérdések:
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1. Az óra-/foglalkozáslátogatás és megbeszélés megfigyelési
szempontjai
1. Milyen volt a pedagógus stílusa?
Közvetlen, gyermekközpontú, partnerként tekintett minden tanulóra, segítette,
támogatta őket, sokat mosolygott, sokat nevettek együtt. Jó volt az óra
hangulata, magával ragadó, de ugyanakkor végig vezető és irányító szerepet
töltött be a pedagógus.
2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja?
Teljesen

érthető

volt,

a

tanulók

sosem

kérdeztek

vissza,

értették

a

feladatokat, az instrukciókat, így könnyen meg is valósították azokat.
3. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?
Nagy differenciálást nem tapasztaltam, szinte végig az órán csoportos,
együttes munka folyt. A tanulók láthatóan nagyon élvezték ezt, segítették
egymást. Nyilván az kirajzolódott, hogy vannak erősebb, dominálóbb képességű
tanulók, de a tanárnő őket külön nem emelte ki, nem adott számukra nagyobb
volumenű feladatot.
.4. A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban?
Folyamatosan vezetett, irányított, a gyerekek pedig szó nélkül követték.
5. Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban
az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését?

Gyermekközpontú, de szakszerű volt. Sok érdekes készségfejlesztő feladatot
hajtottak végre, amelyek
nagyban támogatták a tanulókban az új fogalmak
kialakítását és a korábbiak elmélyítését is.

6. Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét?
Igen, fedeztem fel tantárgyi kapcsolódást. Bizonyára nem minden zajlott
tudatosan, mert elmondása szerint elég nehéz ezt megteremteni egy dráma órán,
de lehet mondani, kihasználta a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét.
7. Hogy határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal
tudatosítani?
Artikulációs gyakorlatok sokasága volt a fő téma a beszéd és vers órán,
illetve a dráma és színjáték részben szürreális helyszíneken érdekes
történeteket kellett kitalálni. Végig vonult e két téma az órákon, alaposan,
kreatívan körüljárták.
8. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a cél elérését?
Megfelelően

támogatták

és

elősegítették

az

elvégzett

feladatok

és

az

alkalmazott módszerek a cél elérését.
9. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás
tartalmához, az elvégzett feladatokhoz?
A választott módszerek és tanulásszervezési eljárások nagyon jól illeszkedtek
az óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz. Gyermekcentrikusak,
érthetőek, követhetőek voltak.
10. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz
kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKTmódszerek, projektmódszer, kooperatív technikák)
Megfeleltek a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz
kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek. IKT- módszerek, projektmódszerek
nem domináltak az órán, a felkészülés stádiumában alkalmaz ilyen technikákat a
pedagógus.
11. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson?
Dicséret, sok mosoly, külön kiemelés, pozitív értékelés, visszacsatolás,
nyugodt viselkedés.
12. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat
fokozni?
Folyamatosan aktív volt mindenki, mindenkit sikerült bevonni a feladatok
elvégzésébe.
13. Hogy jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették
ezt?

A személyiségfejlesztést segítő módszerek, eszközök:
hozzáállás, az erkölcsi tartalommal bíró válaszok
megemlítése.

dicséret, pozitív
külön kiemelése,

14. Csoportos oktatás: Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök
segítették?
A közösségfejlesztés megjelenése: minden drámajátékot, szituációs játékot
együtt végeztek a tanulók. Soha senki nem ült egyedül, senkit nem hagytak ki
egyik játékból sem, sőt, a tanárnő is végig játszott, szerepelt a tanulókkal,
aktív részese volt az órának.
15. Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az
órán/foglalkozáson?
Mindenkivel egyformán bánt a nevelő, kiemelt figyelmet igénylő tanuló nem volt
tapasztalható az órán. Egyformán kezelt mindenkit.
16. Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában?
Abszolút tükröződött a szokásrend a foglalkozáson a tanulók magatartásában, ha
csak a játék nevét említette is a tanító, azonnal tudták, miről lesz szó, mire
van szükség, hogy kell elhelyezkedni, stb.
17. Csoportos oktatás: Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése,
egymástól való tanulása?
Megvalósult az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása, hiszen
minden szituációs játékot, drámajétékot, vagy egy egyszerű körjátékot is
együtt végeztek a tanulók, segítették egymást, nagyon szép példát láthattam a
közösségfejlesztésre, az egymástól való tanulás lehetőségének kiaknázására.
18. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése?
Mivel a tanítónő minden tanulói viselkedésre, válaszra, megoldott feladatra
reagált spontán beszélgetés által, kidomborítva főleg az értékelendő, jó,
példás momentumokat, így a tanulók önértékelése abszolút pozitív tendenciát
mutat. Magabiztosak, nem szégyenlősek, beválallósak, bátrak.
19. Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése?
A tanári értékelés szóbeli közlés által történt. Az órán az értékelés
folyamatos volt.
20. Mennyire volt előkészített a házi feladat?
n.é.
21. Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel?
Az óra elérte a célját, koherens volt-e az óratervvel.
22. Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak?

A pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak megfeleltek, partner
volt, irányító, tiszta visszacsatolást kaptak a tanulók, nem maradt nyitott
kérdés egyetlen esetben sem.
23. Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az
óramegbeszélésen?
Reálisan értékelte a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott
reakcióit az óramegbeszélésen, befogadó és nyitott volt.
24. Mennyire volt reflektív a pedagógus? (visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra, a
lényeges mozzanatok tudatosítása, alternatív cselekvésmódok kialakítása.)
Reflektív volt a pedagógus, a lényeges mozzanatokat tudatosította, szükség
szerint alternatív cselekvésmódokat alakított ki.
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Cél- és feladatrendszer: Ismertesse meg a tanulókkal
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát
az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását
a tér használatát és az abban való tájékozódást
a helyszín fogalmát, jelentőségét
a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit
a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés)
rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát
a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság)
a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat
a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat

Kompetenciaterületek: Narratív kompetencia, Személyes és szociális kulcskompetenciák.
Fejlessze a tanulók
–
hallási figyelmét
–
megfigyelőképességét
–
ritmusérzékét
–
a csoportos munkára való készségét

Jóváhagyási adatok:
1

HÓNAP
HÉT

Szeptember
35. hét

ÓRA

1-3

TÉMA, TANANYAG

FEJLESZTÉSI
CÉLOK
(Képesség,
készségfejlesztés)

Tanári
magyarázat,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Tűzvédelmi, balesetvédelmi és
közlekedésbiztonsági oktatás

Fejlessze a
tanulók
Szeptember
36. hét

Szeptember
37. hét

4-6

7-9

Mozgáskoncentrációs és
ritmikai játékok

Térkitöltő játékok

ALKALMA
ZOTT MÓDSZEREK

mozgásos
improvizációs
képességét

Fejlessze a
tanulók
o térbeli
tájékozódását
o egymásra
figyelés
képességét

SZEMLÉLTETÉS,
ESZKÖZÖK

DIDAKTIKAI
FELADATOK

KAPCSOLÓDÁSI PONT
Helyi tanterv

NAT

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ismeretátadás

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

ELLENŐRZÉS,
GYAKORLÁS

Összekapaszkodó,
érintésére
törekvő, érintés
elől elhúzódó, a
gimnasztika
gyakorlatait
játékos
szituációba tevő
gyakorlatok (pl.
váll–, térdérintős
játékok, nehezített
speciális helyzetű
fogók)
Lazító és feszítő
gyakorlatok
Térformáló,
térérzékelő
játékok: játékos
formában
különböző
térformák
felvétele,
formálása,
kikerüléses
gyakorlatokban
térérzék–
fejlesztés
körjátékok, lánc–
típusú népi
játékok

Testnevelés,
Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Testnevelés,
Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés
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REFLEX
IÓ

Szeptember
38. hét

Szeptember
39. hét

10-12

1315.

Mozgásdinamikai játékok,
nehezített fogók

Talajfogás játékai,
mozgás a talajon

Fejlessze a
tanulók
figyelemösszpontosító
képességét

Fejlessze a
tanulók
figyelemösszpontosító
képességét

Fejlessze a
tanulók
Október
40. hét

16-18

Társkövető játékok, csoportos
mozgás

Október
41. hét

19-21

Utánzó játékok, kifejező
gesztusok tárggyal és tárgy
nélkül

figyelem–
összpontosító
képességét

Fejlessze a
tanulók
o mozgásos

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás
Tanári
magyarázat,
egyéni,

Hozott
tárgyak

Összekapaszkodó,
érintésére
törekvő, érintés
elől elhúzódó, a
gimnasztika
gyakorlatait
játékos
szituációba tevő
gyakorlatok (pl.
váll–, térdérintős
játékok, nehezített
speciális helyzetű
fogók)
Lazító és feszítő
gyakorlatok
Összekapaszkodó,
érintésére
törekvő, érintés
elől elhúzódó, a
gimnasztika
gyakorlatait
játékos
szituációba tevő
gyakorlatok (pl.
váll–, térdérintős
játékok, nehezített
speciális helyzetű
fogók)
Lazító és feszítő
gyakorlatok

Testnevelés,
Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Testnevelés,
Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Szabad mozgás
zenére önállóan és
a társakkal
együttműködve

Testnevelés,
Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ismeretbővítés
Gyakorlás

Szabad mozgás
zenére önállóan és
a társakkal

Testnevelés,
Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés
3

improvizáció
s képességét
o figyelem–
összpontosító
képességét
o együttműköd
ő képességét

22-24

Figurateremtés mozgással,
mimetikus etűdök készítése kis
csoportban

Október
43. hét

25-27

Egyéni és csoportos
mozgásfantáziák

November
44. hét

-

Október
42. hét

November
45. hét

November
46. hét

28-30

31-33

Őszi szünet

Hétköznapi környezetünk

Emlékszem, amikor…
(emlékképek felidézése)

csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Tanári
magyarázat,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás
Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás
-

-

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o képzelőerejét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o képzelőerejét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

-

Képek

Alkalmazás

együttműködve

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Szabad mozgás
zenére önállóan és
a társakkal
együttműködve

Testnevelés,
Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Mozgás zenére
önállóan és a
társakkal
együttműködve

Testnevelés,
Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

-

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék
Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák,

-

-

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

-
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November
47. hét

December
48. hét

December
49. hét

December
50. hét

34-36

37-39

40-42

43-45

Úgy éreztem,… (játékok az
érzelmi emlékezet
fejlesztésére)

Virtuális tárgyak–
fantáziajátékok

Tárgyak történetei –
fantáziajátékok I.

Tárgyak történetei –
fantáziajátékok II.

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o képzelőerejét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o képzelőerejét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o képzelőerejét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o képzelőerejét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó

különböző
tárgyak
(használható
ak a már
nálunk vagy
körülöttünk
lévők)

Gyakorlás
Alkalmazás

Gyakorlás
Alkalmazás

helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék
Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék
Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék
Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék
Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés
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alkalmazás

December
51. hét
December
52. hét

Január
1. hét

Január
2. hét

Január
3. hét

figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék

-

Téli szünet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Téli szünet

-

-

-

-

-

-

-

-

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

46-48

49-51

52-54

Figurateremtés a tárgyi
környezet elemei alapján – I.

Figurateremtés a tárgyi
környezet elemei alapján –
II.

Abszurd történetek–
fantáziajátékok

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o képzelőerejét

Tanári
magyarázat,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Gyakorlás
Alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o képzelőerejét

Tanári
magyarázat,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Gyakorlás
Alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o képzelőerejét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Gyakorlás
Alkalmazás

Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék
Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék
Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék
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Január
4. hét

Február
5. hét

Február
6. hét

Február
7. hét

55-57

58-60

61-63

64-66

Mit látsz? – szín- és
formafantáziák

Történetek hétköznapi
helyszíneken

Történetek mesebeli
helyszíneken

Történetek szürreális
helyszíneken

Ösztönözze a
tanulókat
o maguk és
környezetük
egyre
tudatosabb
megfigyelésé
re
o gondolataik
és érzelmeik
pontos
kifejezésére
Ösztönözze a
tanulókat
o maguk és
környezetük
egyre
tudatosabb
megfigyelésé
re
o gondolataik
és érzelmeik
pontos
kifejezésére

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Tantermi
eszközök,
tárgyak

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o képzelőerejét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o képzelőerejét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó

Mesekönyvek

Gyakorlás
Alkalmazás

Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Gyakorlás
Alkalmazás

Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Gyakorlás
Alkalmazás

Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Gyakorlás
Alkalmazás

Elképzelt tárgyak,
helyszínek,
figurák részletes
kigondolása
csoportban

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,
Rajz és vizuális
kultúra

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés
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alkalmazás

Február
8. hét

Március
9. hét

Március
10. hét

67-69

70-72

73-75

Szituációs játékok,
gyakorlatok a
kommunikációs jelek
megfigyelésére

Szituációs játékok,
gyakorlatok a gátolt
kommunikáció gyakorlására

Árulkodó
metakommunikáció –
szituációs játékok

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o problémameg
oldó
képességét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o problémameg
oldó
képességét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Gyakorlás
Alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o problémameg
oldó
képességét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Gyakorlás
Alkalmazás

A közösen kitalált
figurák,
helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék
Dramatikus
játékok
– Mimetikus
(egyéni és
csoportos)
improvizációk
zenére
– Szituációs
játékok pl.
szó, mondat,
helyszín
megadásával
Dramatikus
játékok
– Mimetikus
(egyéni és
csoportos)
improvizációk
zenére
– Szituációs
játékok pl.
szó, mondat,
helyszín
megadásával
Dramatikus
játékok
– Mimetikus
(egyéni és
csoportos)
improvizációk
zenére
– Szituációs
játékok pl.
szó, mondat,
helyszín

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés
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megadásával

Március
11. hét

Március
12. hét

76-78

79-81

Nonverbális közlések –
gesztusgyakorlatok

Érzelemkifejezés a
kommunikációban –
szituációs játékok

Március
13. hét

82-84

Kommunikációs csapdák –
státuszjátékok

Április
14. hét

85-87

Az asszertivitás játékai –
szituációs játékok

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o problémameg
oldó
képességét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Gyakorlás
Alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o problémameg
oldó
képességét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Gyakorlás
Alkalmazás

Fejlessze a
tanulók
o együttműköd
ő képességét
o problémameg
oldó
képességét

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Fejlessze a
tanulók

Tanári
magyarázat,

Gyakorlás
Alkalmazás

Dramatikus
játékok
– Mimetikus
(egyéni és
csoportos)
improvizációk
zenére
– Szituációs
játékok pl.
szó, mondat,
helyszín
megadásával
Dramatikus
játékok
– Mimetikus
(egyéni és
csoportos)
improvizációk
zenére
– Szituációs
játékok pl.
szó, mondat,
helyszín
megadásával
Dramatikus
játékok
– Mimetikus
(egyéni és
csoportos)
improvizációk
zenére
– Szituációs
játékok pl.
szó, mondat,
helyszín
megadásával
Dramatikus
játékok

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
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o együttműköd
ő képességét
o problémameg
oldó
képességét

Április
15. hét

Április
16. hét

Április
17. hét

-

88-90

91-93

Tavaszi szünet

Beszédgyakorlatok a
tájékoztató közlésformák
gyakorlására

Beszédgyakorlatok a
meggyőző közlés
gyakorlására

-

Ösztönözze a
tanulókat
o maguk és
környezetük
egyre
tudatosabb
megfigyelésé
re
o a
közlésformák
egyre
differenciálta
bb
alkalmazásár
a
o társaikkal
való
együttműköd
ésre
Ösztönözze a
tanulókat
o maguk és
környezetük
egyre
tudatosabb
megfigyelésé
re
o a

-

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

értékelés

– Mimetikus
(egyéni és
csoportos)
improvizációk
zenére
– Szituációs
játékok pl.
szó, mondat,
helyszín
megadásával

egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

-

-

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

-

Dramatikus
játékok
– Mimetikus
(egyéni és
csoportos)
improvizációk
zenére
– Szituációs
játékok pl.
szó, mondat,
helyszín
megadásával

Dramatikus
játékok
– Mimetikus
(egyéni és
csoportos)
improvizációk
zenére
– Szituációs
játékok pl.

-

-

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

-

10

Május
18. hét

Május
19. hét

9496

9799

Beszédgyakorlatok az
érzelmek kifejezésének
gyakorlására

A hiteles kommunikáció
jellemzői – szituációs
játékok

közlésformák
egyre
differenciálta
bb
alkalmazásár
a
o társaikkal
való
együttműköd
ésre
Ösztönözze a
tanulókat
o maguk és
környezetük
egyre
tudatosabb
megfigyelésé
re
o a
közlésformák
egyre
differenciálta
bb
alkalmazásár
a
o társaikkal
való
együttműköd
ésre
Ösztönözze a
tanulókat
o maguk és
környezetük
egyre
tudatosabb
megfigyelésé
re
o a
közlésformák
egyre

szó, mondat,
helyszín
megadásával

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Tanári
magyarázat,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Dramatikus
játékok
– Mimetikus
(egyéni és
csoportos)
improvizációk
zenére
– Szituációs
játékok pl.
szó, mondat,
helyszín
megadásával

Dramatikus
játékok
– Mimetikus
(egyéni és
csoportos)
improvizációk
zenére
– Szituációs
játékok pl.
szó, mondat,
helyszín

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés
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megadásával

differenciálta
bb
alkalmazásár
a
o társaikkal
való
együttműköd
ésre

Május
20. hét

Május
21. hét

100102

103105

Történetek feldolgozása a
komplex dráma eszközeivel

Ösztönözze a
tanulókat
o maguk és
környezetük
egyre
tudatosabb
megfigyelésé
re
o a
közlésformák
egyre
differenciálta
bb
alkalmazásár
a
o társaikkal
való
együttműköd
ésre

Történetek feldolgozása a
komplex dráma eszközeivel

Ösztönözze a
tanulókat
o maguk és
környezetük
egyre
tudatosabb
megfigyelésé
re

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Komplex
drámafoglalkozás
ok
– Központi
figura köré
épülő dráma
(hangaláfestés,
szerep a falon,
térképek és
ábrák
készítése,
állókép,
gyűlés,
véletlenül
meghallott
beszélgetés,
képaláírás,
maszkok,
beépített
szereplő,
gondolatkövet
és konvenciók
felhasználásáv
al)

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

12

Június
22. hét

Június
23. hét

106108

109111

Történetek feldolgozása a
komplex dráma eszközeivel

Történetek feldolgozása a
komplex dráma eszközeivel

o a
közlésformák
egyre
differenciálta
bb
alkalmazásár
a
o társaikkal
való
együttműköd
ésre
Ösztönözze a
tanulókat
o maguk és
környezetük
egyre
tudatosabb
megfigyelésé
re
o a
közlésformák
egyre
differenciálta
bb
alkalmazásár
a
o társaikkal
való
együttműköd
ésre
Ösztönözze a
tanulókat
o maguk és
környezetük
egyre
tudatosabb
megfigyelésé
re
o a
közlésformák

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

13

Június
24. hét

112114

Történetek feldolgozása a
komplex dráma eszközeivel

egyre
differenciálta
bb
alkalmazásár
a
o társaikkal
való
együttműköd
ésre
Ösztönözze a
tanulókat
o maguk és
környezetük
egyre
tudatosabb
megfigyelésé
re
o a
közlésformák
egyre
differenciálta
bb
alkalmazásár
a
o társaikkal
való
együttműköd
ésre

Tanári
magyarázat,
egyéni,
csoportos
munka,
alkotó
alkalmazás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Magyar irodalom,
Dráma és tánc,

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés
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Beszéd és vers TANMENET
2016/2017-es tanév
Az Iskola teljes neve: Garabonciás Művészeti Iskola
Az összeállító tanár neve: Dr. Kucskárné Izsó Angelika
Az összeállító tanár szakja: színművészet / dráma
Évfolyam: A1
Cél- és feladatrendszer:
Ismertesse meg a tanulókkal
–
a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés)
–
a vers zenei–ritmikai jellemzőit
Ösztönözze a tanulókat
–
képességeik megismerésére
–
megfigyeléseik megfogalmazására
–
versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására
–
csoportos versjátékokra

Kompetenciaterületek:
Narratív kompetencia
Személyes és szociális kulcskompetenciák
Fejlessze a tanulók
–
hallási figyelmét
–
megfigyelőképességét
–
ritmusérzékét
–
a csoportos munkára való készségét

Jóváhagyási adatok:
1

HÓNAP
HÉT

ÓRA

TÉMA, TANANYAG

FEJLESZTÉSI
CÉLOK
(Képesség,
készségfejlesztés)

ALKALMA
ZOTT MÓDSZEREK

Szeptember
35. hét

1.

A helyes légzést segítő
lazítógyakorlatok

Légzéstechnika,
megfigyelőképesség

Drámajátékok

Szeptember
36. hét

2.

Némalégzéses gyakorlatok

Légzéstechnika,
megfigyelőképesség

Drámajátékok

Szeptember
37. hét

3.

Szöveges légzőgyakorlatok

Légzéstechnika,
megfigyelőképesség

Drámajátékok

Szeptember
38. hét

4.

Légzésfigyelő gyakorlatok

Légzéstechnika,
megfigyelőképesség

Drámajátékok

Szeptember
39. hét

5.

Rezonancia gyakorlatok

Légzéstechnika,
megfigyelőképesség

Drámajátékok

Október
40. hét

6.

Artikulációs gyakorlatok

Légzéstechnika,
megfigyelőképesség

Drámajátékok

Október
41. hét

7.

Játékos hangerő-gyakorlatok

Hallástechnika,
hangképzés

Október
42. hét

8.

Hangerőgyakorlatok saját
hangon

Hallástechnika,
hangképzés

Drámajátékok

Október
43. hét

9.

Hallásügyesítő gyakorlatok

Hallástechnika

Drámajátékok

November
44. hét

-

Őszi szünet

-

SZEMLÉLTETÉS,
ESZKÖZÖK

Drámajátékok

-

-

DIDAKTIKAI
FELADATOK
Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás
Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás
Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás
Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás
Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás
Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás
Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás
Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás
Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás
-

KAPCSOLÓDÁSI PONT
Helyi tanterv

NAT

ELLENŐRZÉS,
GYAKORLÁS

Lazítógyakorlat:
Lazítás–feszítés

Testnevelés, Énekzene, Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Légzőgyakorlatok
A légutak és a
légzés folyamatának
megfigyelése

Testnevelés, Énekzene, Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Légzőgyakorlatok
hangokkal

Testnevelés, Énekzene, Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Testnevelés, Énekzene, Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Testnevelés, Énekzene, Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Testnevelés, Énekzene, Dráma és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Hallásgyakorlat:
Egymás hangjának
felismerése

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

A környezet
hangjainak
megfigyelése

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

A környezet
hangjainak
megfigyelése

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Szabályozott légzés
egyszerű
szólamokkal,
mondókákkal
Fúvójátékok
folyamatosan,
szaggatottan,
lágyan, erősen
Fúvójátékok
folyamatosan,
szaggatottan,
lágyan, erősen

-

-

-

REFLEX
IÓ

-

2

November
45. hét

November
46. hét

November
47. hét

December
48. hét

10.

Akusztikai jelek hangulati
többlete

11.

A környezet hangjainak
megfigyelése

12.

Artikulációs gyakorlatok,
sziszegők, suttogók

13.

Magánhangzó-gyakorlatok

Hallástechnika

Megfigyelés

Hallástechnika

Hallástechnika

Drámajátékok

Drámajátékok

Drámajátékok

Drámajátékok

December
49. hét

14.

Mássalhangzó-gyakorlatok

Hallástechnika

Drámajátékok

December
50. hét

15.

Zárhangok képzése

Beszédtechnika

Drámajátékok

December
51. hét
December
52. hét
Január
1. hét

Ha
ingerszegény
a környezet,
akkor felvett
hangok
lejátszása (cd
lejátszó)
Ha
ingerszegény
a környezet,
akkor felvett
hangok
lejátszása (cd
lejátszó)
Ha
ingerszegény
a környezet,
akkor felvett
hangok
lejátszása (cd
lejátszó)

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Hallásgyakorlat –
egymás hangjának
felismerése

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Hallásgyakorlat – a
környezete
hangjának
felismerése

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Hallásgyakorlat – a
környezete
hangjának
felismerése

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Hanggyakorlatok
Játékos hangutánzás
(állatok, gépek,
tárgyak) magassági
és dinamikai
váltásokkal)

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás
Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

-

Téli szünet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Téli szünet

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Környezeti hangok felismerése,
utánzása

Drámajátékok

Ha
ingerszegény
a környezet,
akkor felvett
hangok

Megfigyelés,
visszaadás

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Hanggyakorlatok Játékos hangutánzás
(állatok, gépek,
tárgyak) magassági
és dinamikai

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

3

lejátszása (cd
lejátszó)
Január21.
2. hét

Január
3. hét

Január
4. hét

Február
5. hét

Február
6. hét

Február
7. hét

Február
8. hét

17.

Hangutánzó gyakorlatok

Beszédtechnika
fejlesztése

18.

Hangutánzó gyakorlatok
mozgással

beszédtechnika
nehezített
szituációban

19.

Hangmagassági gyakorlatok

Beszéd technika
fejlesztése

20.

Hangerő és hangszín
gyakorlatok

Beszéd technika
fejlesztése

21.

Légzőgyakorlatok az alap és a
pótlevegő használatára

A beszéd
folyamatossága

22.

Artikulációs gyakorlatok

Beszédérthetősé
g javítása,
kialakítása

23.

Hang és mozgás
összekapcsolása

Beszédtechnika
fejlesztése

váltásokkal)

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Hanggyakorlatok Játékos hangutánzás
(állatok, gépek,
tárgyak) magassági
és dinamikai
Hanggyakorlatok Játékos hangutánzás
(állatok, gépek,
tárgyak) magassági
és dinamikai
Hanggyakorlatok Játékos hangutánzás
(állatok, gépek,
tárgyak) magassági
és dinamikai
Hanggyakorlatok Játékos hangutánzás
(állatok, gépek,
tárgyak) magassági
és dinamikai
Artikulációs
gyakorlatok,
Beszédmozgás,
ügyesítés szavakkal,
szólamokkal,
nyelvtörő
mondókákkal,
szájról olvasás hangok
Artikulációs
gyakorlatok,
Beszédmozgás,
ügyesítés szavakkal,
szólamokkal,
nyelvtörő
mondókákkal,
szájról olvasás –
hangok
Artikulációs
gyakorlatok,
Beszédmozgás,
ügyesítés szavakkal,

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

4

Március
9. hét

Március
10. hét

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

24.

Replika-játékok

Kommunikáció
fejlesztése

25.

Szólamismétlések

Beszédtechnika
fejlesztése,

Drámajátékok

Március
11. hét

26.

Nyelvtörők

Beszédtechnika
fejlesztése,
Beszédérthetőség
javítása,
kialakítása

Március
12. hét

27.

A lágy és kemény
szövegmondás

Beszéd technika
fejlesztése

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Március
13. hét

28.

Ritmusgyakorlatok

Ritmusérzék
fejlesztése

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás

szöveg
(papíron vagy
táblán)

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

szólamokkal,
nyelvtörő
mondókákkal,
szájról olvasás –
hangok
Artikulációs
gyakorlatok,
Beszédmozgás,
ügyesítés szavakkal,
szólamokkal,
nyelvtörő
mondókákkal,
szájról olvasás –
hangok
Artikulációs
gyakorlatok,
Beszédmozgás,
ügyesítés szavakkal,
szólamokkal,
nyelvtörő
mondókákkal,
szájról olvasás –
hangok
Artikulációs
gyakorlatok,
Beszédmozgás,
ügyesítés szavakkal,
szólamokkal,
nyelvtörő
mondókákkal,
szájról olvasás hangok
Artikulációs
gyakorlatok,
Beszédmozgás,
ügyesítés szavakkal,
szólamokkal,
nyelvtörő
mondókákkal,
szájról olvasás hangok
Ritmus–és
tempógyakorlatok
Versek
ütemezése

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés
5

Alkalmazás

Április
14. hét

29.

Április
15. hét

-

Április
16. hét

Április
17. hét

Tempógyakorlatok

Tavaszi szünet

Ritmusérzék
fejlesztése

-

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Drámajátékok

-

30.

Szólam-gyakorlatok –
szókapcsolatok.

Ritmusérzék
fejlesztése,
kreativitás

Drámajátékok

31.

Szólam-gyakorlatok – szólások,
közmondások.

Ritmusérzék
fejlesztése,
kreativitás

Drámajátékok

-

-

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

szöveg
(papíron vagy
táblán)

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

tapssal,
járással,
ütőhangszerekkel
Kis vers–zenei
kompozíciók
készítése
közmondásokból,
ritmikus
szólásokból
Ritmus–és
tempógyakorlatok
Versek ütemezése
tapssal, járással,
ütőhangszerekkel
Kis vers–zenei
kompozíciók
készítése
közmondásokból,
ritmikus
szólásokból
Ritmus–és
tempógyakorlatok
Versek
ütemezése
tapssal,
járással,
ütőhangszerekkel
Kis vers–zenei
kompozíciók
készítése
közmondásokból,
ritmikus
szólásokból
Ritmus–és
tempógyakorlatok
Versek
ütemezése
tapssal,
járással,
ütőhangszerekkel
Kis vers–zenei
kompozíciók
készítése
közmondásokból,
ritmikus
szólásokból

Ének-zene, Dráma
és tánc

-

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

-

-

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

6

Május
18. hét

32.

Játék a szöveggel – mondókák

Ritmusérzék
fejlesztése,
kreativitás

drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Május
19. hét

33.

Játék a szöveggel – versek

Ritmusérzék
fejlesztése,
kreativitás

Május
20. hét

34.

Kedvenc versem

Ritmusérzék
fejlesztése,
kreativitás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Május
21. hét

35.

Ritmikai játékok verssel

Ritmusérzék
fejlesztése,
kreativitás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Hangsúlygyakorlat
– A szóhangsúly
– Szövegek
memoriterként
való rögzítése
– A
közös
szövegtanulás
(mondókák,
ritmikus
gyermekversek,
párbeszédes
versek)
Hangsúlygyakorlat
– A szóhangsúly
– Szövegek
memoriterként
való rögzítése
– A
közös
szövegtanulás
(mondókák,
ritmikus
gyermekversek,
párbeszédes
versek)
Hangsúlygyakorlat
– A szóhangsúly
– Szövegek
memoriterként
való rögzítése
– A
közös
szövegtanulás
(mondókák,
ritmikus
gyermekversek,
párbeszédes
versek)
Hangsúlygyakorlat
– A szóhangsúly
– Szövegek
memoriterként
való rögzítése
– A
közös
szövegtanulás
(mondókák,

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

7

Június
22. hét

36.

Etűdkészítés versből

Ritmusérzék
fejlesztése,
kreativitás

Ritmusérzék
fejlesztése,
kreativitás

Június
23. hét

37.

Etűdkészítés versből

Június
24. hét

38.

Év végi összefoglalás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Drámajátékok

Ismeretbővítés
Gyakorlás
Alkalmazás

Drámajátékok

Ismétlés

ritmikus
gyermekversek,
párbeszédes
versek)
Hangsúlygyakorlat
– A szóhangsúly
– Szövegek
memoriterként
való rögzítése
– A közös
szövegtanulás
(mondókák,
ritmikus
gyermekversek,
párbeszédes
versek)
Hangsúlygyakorlat
– A szóhangsúly
– Szövegek
memoriterként
való rögzítése
– A közös
szövegtanulás
(mondókák,
ritmikus
gyermekversek,
párbeszédes
versek)

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ének-zene, Dráma
és tánc

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés

Ellenőrzés,
óra végi
értékelés
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TEMATIKUS TERV – Dráma és színjáték
A pedagógus neve:
A pedagógus szakja:
Az iskola neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
A tanítási egység témája:

A tanítási egység cél- és
feladatrendszere:

Dr. Kucskárné Izsó Angelika
dráma
Garabonciás Művészeti Iskola
színjáték
Dráma és színjáték
A képzelőerő játékai

A növendék legyen képes:
figyelemösszpontosításra, és ismerje annak alapvető technikáit
elsajátítani az együttműködő képességét
maga és környezete egyre tudatosabb megfigyelésére
képzelőerejének fejlesztésére
gondolatai és érzelmei pontos kifejezésére

Tantárgyi kapcsolatok:

Rajz és vizuális kultúra, Dráma és tánc, Magyar irodalom

Tanuló, osztály:

A1

Felhasznált források:

Tanmenet, helyi tanterv, NAT

A megvalósítás időpontja:

2016. november-február

Óra

Tanítási óra
anyaga

28-30

Hétköznapi
környezetünk

31-33

Emlékszem,
amikor…
(emlékképek
felidézése)

34-36

Úgy éreztem,…
(játékok az
érzelmi
emlékezet
fejlesztésére)

Didaktikai
feladatok
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemlétetés
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemlétetés
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemlétetés
Rögzítés

Fejlesztési
területek:
készség, képesség

Ismeretanyag,
fogalmak,
szabályok

Módszerek,
munkaformák

Együttműködő
képesség
Környezet
felidézésének
képessége
Megfigyelőképesség
A tanuló képes
legyen megfigyelni
és felidézni a
hétköznapi
környezetét

A hétköznapi
környezet
megfigyelésének
módszerei
A hétköznapi
környezet
részleteinek
felismerése,
felfedezése

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Együttműködő
képesség
Képzelőerő
Emlékek
felidézésének
képessége
Megfigyelőképesség
A tanuló képes
legyen az emlékek
minél aprólékosabb
felidézésére

Emlékképek
felidézésének
módszerei
Az emlékek
beazonosítása és
előbb nagyobb
részletek, majd
apróbbak
felidézésének
módszerei

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Együttműködő
képesség
Képzelőerő
Emlékek
felidézésének
képessége
Megfigyelőképesség
A tanuló képes

Érzelmi emlékezet
Az érzelmek
felidézésének
módszerei

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás

Szemléltetés,
eszközök
A foglalkozás
helyszínén
lévő
eszközöket
kell használni

Megjegyzés
A gyakorlat
eszközszegény
környezetben is
működik

Segíti a felidézést
egy-egy részlet
megadása (pl.:
Mire emlékszel
legerősebben az
óvodai évekből?)

Alkalmazás
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés
37-39

40-42

43-45

Virtuális
tárgyak–
fantáziajátékok

Tárgyak
történetei –
fantáziajátékok I.

Tárgyak
történetei –

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemlétetés
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemlétetés
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás

Alkalmazás
Gyakorlás

legyen adott
emlékhez
kapcsolódó érzelmei
felidézésére
Együttműködő
képesség
Képzelőerő
Emlékek
felidézésének
képessége
Megfigyelőképesség
A tanuló képes
legyen teljes
mértékben használni
a fantáziáját a
megjelenítéshez

Az elképzelt
tárgyak
megjelenítése
Hogyan kell
aprólékosan
megjeleníteni a
tárgyakat
Elképzelt tárgyak,
helyszínek, figurák
részletes
kigondolása
csoportban
A közösen kitalált
figurák, helyszínek,
tárgyak köré
szervezett játék
Tárgyak
Együttműködő
megfigyelése
képesség
Tárgyak, részletes
Képzelőerő
Tárgyak
megfigyelése, a
megfigyelések
megfigyelésének
képessége
alapján elemzés,
Megfigyelőképesség történetük kitalálása
A tanuló képes
A tárgyak köré
legyen tárgyak
szervezett játék
aprólékos
megfigyelésére, és a
megfigyelések
elemzésére
Együttműködő
Tárgyak
képesség
megfigyelése

Gyakorlás
Értékelés

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Beszélgetés
Megfigyelés

Különböző
tárgyak
(használhatóak
a már nálunk
vagy
körülöttünk
lévők)

fantáziajátékok
II.

Ellenőrzés
Értékelés

46-48

Figurateremtés a
tárgyi környezet
elemei alapján –
I.

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemlétetés
Rögzítés
Alkalmazás

49-51

Figurateremtés a
tárgyi környezet
elemei alapján –
II.

Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés

52-54

Abszurd
történetek–
fantáziajátékok

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret

Képzelőerő
Tárgyak
megfigyelésének
képessége
Megfigyelőképesség
A tanuló képes
legyen tárgyak
aprólékos
megfigyelésére, és a
megfigyelések
elemzésére
Együttműködő
képesség
Képzelőerő
Megfigyelőképesség
A tanuló képes
legyen a tárgyi
környezet
megfigyelésére,
megfigyelésének
elemzésére
Együttműködő
képesség
Képzelőerő
Megfigyelőképesség
A tanuló képes
legyen a tárgyi
környezet
megfigyelésére,
megfigyelésének
elemzésére
Együttműködő
képesség
Képzelőerő
A tanuló képes

Tárgyak, részletes
megfigyelése, a
megfigyelések
alapján elemzés,
történetük kitalálása
A tárgyak köré
szervezett játék

Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

A környezet tárgyi
elemeinek
megismerése,
használata
figurateremtésben
A figurateremtés
technikái

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Értékelés

A környezet tárgyi
elemeinek
megismerése,
használata
figurateremtésben
A figurateremtés
technikái

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés
Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros és

Az abszurd fogalma
Történetek
különböző stílusban

Különböző
tárgyak
(használhatóak
a már nálunk
vagy
körülöttünk
lévők)

Tárgyszegény
környezetbe
érdemes vinni pár
dolgot

Abszurd
történet
mintaként

Pl.: Mrozek dráma

55-57

58-60

61-63

átadása
(Ismeretbővítés)
Szemlétetés
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés
Mit látsz? – szín- Motiváció
és formafantáziák Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemlétetés
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés
Történetek
Motiváció
hétköznapi
Az érdeklődés
helyszíneken –
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemlétetés
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés
Történetek
Motiváció
mesebeli
Az érdeklődés
helyszíneken
felkeltése

legyen az abszurd
fogalom
meghatározására

egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Együttműködő
Színek és formák
képesség
jelentősége
Képzelőerő
Megfigyelőképesség
A tanuló képes
legyen színek és
formák alapján
figurák, helyszínek,
történetek
elképzelésére

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Szín- és
formakártyák

Együttműködő
képesség
Képzelőerő
Emlékek
felidézésének
képessége
Megfigyelőképesség
A tanuló képes
legyen hétköznapi
környezetbe
helyezett történet
létrehozására
Együttműködő
képesség
Képzelőerő

Történetalkotás
szabályai
Különbség a
történetekben a
helyszínek alapján

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Hétköznapi
helyszínek
képeken

Történetalkotás
Mitől mesebeli egy
helyszín?

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés

Mesebeli és
hétköznapi
helyszínek

64-66

Történetek
szürreális
helyszíneken

Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemlétetés
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemlétetés
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés

Emlékek
felidézésének
képessége
Megfigyelőképesség
A tanuló képes
legyen mesebeli
környezetbe
helyezett történet
létrehozására
Együttműködő
képesség
Képzelőerő
Emlékek
felidézésének
képessége
Megfigyelőképesség
A tanuló képes
legyen szürreális
környezetbe
helyezett történet
létrehozására

A mesebeli hely
fogalma, jellemzői

Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés k

képeken

Történetalkotás
Mitől szürreális egy
helyszín?
A szürreális
fogalma, jellemzői

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros és
egyéni gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Mesebeli,
szürreális és
hétköznapi
helyszínek
képeken

TEMATIKUS TERV – Beszéd és vers
A pedagógus neve:
A pedagógus szakja:
Az iskola neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
A tanítási egység témája:

Dr. Kucskárné Izsó Angelika
dráma
Garabonciás AMI
színjáték
Beszéd és vers
Beszédtechnika

A tanítási egység cél- és feladatrendszere:
A növendék legyen képes:
 figyelemösszpontosításra
 elsajátítani az együttműködő képességét
 a beszédfolyamat eseményeit felismerje
 megfigyelései megfogalmazására
 tiszta, érthető beszédre
 csoportos munkára
Tantárgyi kapcsolatok:

Ének-zene, Dráma és tánc, Magyar irodalom

Tanuló, osztály:

A1

Felhasznált források:

Tanmenet, helyi tanterv, NAT
Sárga bögre, görbe bögre nyelvtörők (könyv)

A megvalósítás időpontja:

2017. február-március

Óra

Tanítási óra
anyaga

Didaktikai
feladatok

Légzőgyakorlatok
az alap és a
pótlevegő
használatára

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemléltetés
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Szemléltetés
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás

21

Artikulációs
gyakorlatok

22

Hang és mozgás
összekapcsolása
23

Fejlesztési
területek:
készség, képesség

Ismeretanyag,
fogalmak,
szabályok

A beszéd
folyamatossága
A tanulók képesek
legyenek a levegővétel
folyamatának
megfigyelésére, az
alap és pótlevegő
megkülönböztetésére,
használatára.

Beszédérthetőség
javítása, kialakítása
A tanuló ismerje meg
a beszédképző
szerveket.
A tanuló képes legyen
a nagyobb
beszédérhetőségi
hibák felismerésére, a
tiszta beszéd
technikáját ismerje, és
igyekezzen alkalmazni
Beszédtechnika
fejlesztése
A tanuló képes legyen
a mozgás közben
érthető, artikulált
beszédre, ismerje
ennek technikáit.

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés,
eszközök

Légzőszervek,
Légzéstechnika
Alaplevegő használata
Pótlevegő képzése,
használata

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros
és egyéni
gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Beszédképző
szervek képei

Beszédképző szervek,
A beszéd tisztaságot
akadályozó tényezők
Artikulációs
gyakorlatok,
Beszédmozgás–
ügyesítés

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros
és egyéni
gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Beszédképző
szervek képei

Tiszta, érthető beszéd
mozgás közben
Levegővétel és
artikuláció különböző
mozgások közben

Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros
és egyéni
gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés

Megjegyzés

Egyszerű
mozgástól haladni
a bonyolult,
kifejező mozgásig

Értékelés

Replika-játékok

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Alkalmazás
Értékelés

Kommunikáció
fejlesztése
A tanuló képes legyen
rövid szövegben
érzelemkifejezésre,
felismerésre

Kommunikációs
beszédgyakorlatok
Egyszerű párbeszédek
rögzítése,
hangsúly,
hangerő
és
hangszínváltások
gyakorlása

Szólamismétlések

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Beszédtechnika
fejlesztése,
A tanuló
beszédmozgásának
ügyesítése
szólamokkal

Nyelvtörők

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás

Beszédtechnika
fejlesztése,
Beszédérthetőség
javítása, kialakítása
A tanuló képes legyen
nehéz szövegek gyors,
érthető előadására

Beszédmozgás–
ügyesítés szavakkal,
szólamokkal, nyelvtörő
mondókákkal
A nyelvtörők
jelentőségének
ismerete
Különböző típusú
nyelvtörők szövegének
rögzítése
Levegővétel és
levegőtartás technikája
szólamok és
nyelvtörők mondása
közben

24

25

26

Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés
Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros
és egyéni
gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés
Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros
és egyéni
gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés
Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros
és egyéni
gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás

Párbeszédek
kinyomtatva,
vagy táblára
írva

Saját
fejlesztésűek, és
általánosan
használtak

szöveg (papíron
vagy táblán

szöveg (papíron
vagy táblán

Sárga bögre,
görbe bögre
nyelvtörők
(könyv)

Értékelés
A lágy és kemény
szövegmondás

27

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
(Ismeretbővítés)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

Beszéd technika
fejlesztése
A tanuló képes legyen
a lágy és a kemény
szövegmondás
felismerésére,
alkalmazására

Kommunikációs
szöveggyakorlatok
A lágy és kemény
szövegmondás
technikája
Egyszerű rögzített,
vagy improvizált
szövegek lágyan és
keményen mondva

Gyakorlás
Értékelés
Beszélgetés
Megfigyelés
Elemzés
Csoportos, páros
és egyéni
gyakorlatok
(Drámajátékok)
Rögzítés
Alkalmazás
Gyakorlás
Értékelés

szöveg (papíron
vagy táblán

Óraterv – Dráma és színjáték
A pedagógus neve:

Dr. Kucskárné Izsó Angelika

A pedagógus beosztása:

Drámatanár

Az iskola neve:

Garabonciás Művészeti Iskola

Műveltségi terület:

Színjáték

Tantárgy:

Dráma és színjáték

Csoport:

Sajóhídvég A1

Az óra témája:

Történetek szürreális helyszíneken (3x45’)

Az óra cél- és feladatrendszere:

A növendék legyen képes:
• figyelemösszpontosításra, és ismerje annak alapvető technikáit
• elsajátítani az együttműködő képességét
• maga és környezete egyre tudatosabb megfigyelésére
• képzelőerejének fejlesztésére
• gondolatai és érzelmei pontos kifejezésére

Az óra didaktikai feladatai:

Ismétlés, a figyelem felkeltése, motiválás, új ismeret szerzése, munkáltatás,
szemléltetés, élménynyújtás, elemzés, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés

Tantárgyi kapcsolatok:

Rajz és vizuális kultúra, Dráma és tánc, Magyar irodalom

Felhasznált források:
A megvalósítás időpontja:

Tanmenet, helyi tanterv, NAT, Internet
2017. március 14.

Időkeret
15’

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák

Az óra tartalma és menete
I. RÁHANGOLÓDÁS, ELŐKÉSZÜLETEK, ISMÉTLÉS
1. Koncentrációs, ráhangoló játékok

játék

2. Ismétlés: az előző órán tanultak megbeszélés
felelevenítése (mesebeli helyszínek)
30’

II. ÚJ ISMERETSZERZÉSE
1. Felvezetés
Szoktatok-e furcsa helyeken
álmotokban, furcsa dolgokat látni?

járni Figyelem felkeltése
Megbeszélés

2. Szemléltetés
Mutatok képeket, figyeljétek meg azokat, Megfigyelés
hogy milyen furcsaságokat láttok, amik
nem valóságosak!
3. A megfigyelési szempontok átbeszélése

Munkáltatás
Elemzés

4. Az új fogalom bevezetése
Tanári előadás
Szürreális: a valóságon túlmutató,
álomszerű, különös
5. Visszautalás
a
már
tanultakra, Megbeszélés
összevetés az új anyaggal
Miben különbözik a mesebeli és a
szürreális helyszín?

Egész csoportos
munka
Egész csoportos
munka

képek mesebeli
helyszínekről

Egészcsoportos
megbeszélés

Egész csoportos
munka

Egészcsoportos
megbeszélés
Tanári
magyarázat
Egész csoportos
megbeszélés

szürreális képek

Megjegyzés

80’

III. ÚJ ISMERET ALKALMAZÁSA
1. Mondjatok szürreális helyszíneket!

Megbeszélés
Megbeszélés

2.

Mik történhetnek ilyen helyeken?

3.

Készítsetek rajzokat
szürreális helyekről!

4.

Képzeljetek el egy történetet a lerajzolt Megbeszélés
helyszínen. egyeztessetek a csoportban!

Kiscsoportos
munka

5.

Rövid felkészülés után
előadása jelenetként

történetek Munkáltatás

Kiscsoportos
munka

6.

A jelenetek elemzése

kiscsoportokban Munkáltatás

a

Elemzés
7.

10’

Egész csoportos
munka
Egész csoportos
munka
Kiscsoportos
munka

Az
elemzés
alapján
a
jelentek
újragondolása.
Rövid,
kiscsoportos Munkáltatás
beszélgetés után az újragondolt jelentek
bemutatása.

IV. ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS
1. Mit tudtunk meg a szürreális világképről?
2. Az óra értékelése

Megbeszélés
Értékelés szóban

Egészcsoportos
megbeszélés
Kiscsoportos
munka

Egészcsoportos
megbeszélés

Reflexió a Dráma és színjáték óratervhez – 2017.03.14.
Az órát szokásos módon koncentrációs és ráhangoló gyakorlatokkal kezdtük. Kicsit
hosszabb volt ez a rész a tervezettnél, mivel a tanulók egy része egy másik, iskolai
foglalkozás miatt késett, ám ez nem okozott gondot az óra többi részének időbeosztásában. A
gyakorlatok közben nem voltak nagy fegyelmezési problémák, de lehetséges, hogy egyes
gyakorlatokból többet vagy éppen kevesebbet kellett volna végezni. A tanulók szeretnek
olyan játékokat játszani, amiket jól ismernek, így az órák során mindig lehetőséget adok, hogy
egy-két játékot ők válasszanak, a többség döntése alapján. Ezzel a lehetőséggel élni is szoktak,
és a legkülönfélébb játékokat hozzák elő, hiszen szerencsére a tanév során sikerült sok
hasznos képesség-, készségfejlesztő játékot megismertetni velük. Most is megengedtem, hogy
a nyitó játékot ők válasszák ki, sőt arra is volt lehetőség, hogy mutassanak egy olyan játékot,
amit ők találtak ki.
Az ezt követő részben az előző órán tanultak felelevenítésével próbáltam bevezetni az
új anyagot. Az előző óra témája a „Történetek mesebeli helyszíneken” volt. Akkor a mesebeli
helyszínekről tanultunk, arról, hogy mitől lesz egy hely mesés, miben különbözik a
hétköznapi helyszínektől, valamint arról is, kik lakhatnak ezeken a helyeken, és milyen
történetek játszódhatnak velük. A tanulók az ismétlés során ügyesen felelevenítették az előző
órai anyagot, ebben persze a képek is segítségükre voltak. Végül minden fontos információt
sikerült összegyűjtenünk a közös beszélgetés során a mese témakörében.
Az új anyagrész címe: „Történetek szürreális helyszíneken”. Az álmokról való
beszélgetés nehezen indult, először nehezen nyíltak meg, de végül jó kis eszmecsere
kerekedett. Annyira belelendültek az álomképek felidézésébe, hogy néha fegyelmezni kellett
őket, figyelmeztetni, hogy figyeljenek egymásra, ne beszéljenek egyszerre, de ez
összességében nem zavarta az óra menetét. A szürreális képek felkeltették az érdeklődésüket,
figyelmesen nézték és elemezték azokat. Érdekelte őket a szürreális fogalma, és szívesen
szóltak hozzá az előző órai mesebeli helyszín, és a mai órán tanult szürreális helyszín
összehasonlító elemzéséhez.
Ezek után megpróbálkoztunk szürreális helyszínek kitalálásával, ami nehéz feladatnak
bizonyult. Valószínűleg még nem érett, és nem elég gazdag a szókincsük az elképzelt
helyszínek felvázolására, de jó irányú volt minden próbálkozásuk. Az óra menetének

könnyebb része volt, amikor szürreális helyszínt kellett rajzolniuk. Ezt a feladatot
kiscsoportban oldották meg. Nem voltak nagy nehézségek a csoportokon belül, az óra ezen
része viszonylag csendben folyt, és végül hasznos, értékelhető alkotások születtek. A
csoportok bemutatták az elkészült alkotásokat, és elmondták, mi látható azokon. Az óra
következő szakasza a szürreális történetekről szólt. Először minden rajzhoz próbáltunk találni
szürreális történéseket, majd a csoportok elvonultak, hogy a saját helyszínükhöz kitaláljanak
egy történetet. A megkötés az volt, hogy a történések szürreálisak legyenek, és a csoport által
rajzolt helyen játszódjanak. A jelenetek készítése csak annyi hangzavart okozott, amennyi a
megbeszéléshez szükséges volt. Itt az egyik csoportnak több támogatást kellett adnom, mert
nehezen boldogultak, de végül sikerült elkészíteni, és előadni minden jelenetet. A jelentek
elemzése nehézkesen ment, de a tanulók nagyon igyekeztek, hogy pontosak legyenek. Az
összefoglalás után egészcsoportban beszélgettünk az óráról, ki hogyan értékelte, kinek melyik
alkotás, és melyik jelenet tetszett a legjobban, természetesen a sajátját kivéve. A végén én is
elmondtam milyennek éreztem az órai munkát.
Összességében elmondható, hogy az óra céljait és feladatait maximálisan sikerült
elérni, megvalósítani, a tanulók jól érezték magukat, aktívak és motiváltak voltak. A
nehézségeken kis segítséggel túljutottak, a kitartásuk és akarásuk nem csökkent. A kisebb
fegyelmezésektől eltekintve nem voltak magatartásbeli problémák, a korukból, és a
játékokból adódó élénkség jól használható volt a figyelemtartáshoz. Talán bevezető játékokra
kevesebb időt kellett volna szánom, de adott pillanatban úgy ítéltem meg, hogy fontos, hogy a
tananyagot mindenki az elejétől hallja, tehát jó, ha megvárjunk, hogy mindenkit megérkezzen.
Mivel a csúszás nem okozott nagyobb fennakadást, ezt most is helyes döntésnek gondolom
figyelembe véve az adott körülményeket.

Óraterv – beszéd és vers
A pedagógus neve:

Dr. Kucskárné Izsó Angelika

A pedagógus beosztása:

Drámatanár

Az iskola neve:

Garabonciás Művészeti Iskola

Műveltségi terület:

Színjáték

Tantárgy:

Beszéd és vers

Csoport:

Sajóhídvég A1

Az óra témája:

Artikulációs gyakorlatok (1x45’)

Az óra cél- és feladatrendszere:

A növendék legyen képes:
 figyelemösszpontosításra
 elsajátítani az együttműködő képességét
 a beszédfolyamat eseményeit felismerje
 megfigyelései megfogalmazására
 tiszta, érthető beszédre
 csoportos munkára

Az óra didaktikai feladatai:

Ismétlés, a figyelem felkeltése, motiválás, új ismeret szerzése, munkáltatás,
szemléltetés, élménynyújtás, elemzés, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés

Tantárgyi kapcsolatok:
Felhasznált források:

Dráma és tánc, Ének-zene
Tanmenet, helyi tanterv, NAT
internet, Hernádi S.: Beszédművelés, Montágh I.: Mondd ki szépen!
2017. március 14.

A megvalósítás időpontja:

Időkeret
10’

15’

Az óra tartalma és menete
I. RÁHANGOLÓDÁS, ELŐKÉSZÜLETEK, ISMÉTLÉS
Koncentrációs, ráhangoló játékok
II. ÚJ ISMERETSZERZÉSE
1. Felvezetés
Mikor érthető valakinek a beszéd módja?
Mi történhet, ha nem értem, a másik mit
mond?
2. Szemléltetés
Mindenki
mutasson
olyan
beszédformákat, amik kissé, vagy teljesen
érthetetlenek
3. Az új fogalom bevezetése
Artikuláció
latin szó, jelentése: tagolás. Lényege: a
beszédhangoknak
beszélőszerveinkkel
való létrehozása. A helyes artikuláció
kialakítása, pontosítása, fejlesztése a
beszédművelés feladatai közé tartozik.
Összetevői:
a
beszédhangok
létrehozásához
szükséges
hangképzőszervi állások; az a mód, ahogy
a
különféle
hangsajátosságokat
a
kifejezésre
felhasználjuk;
azok
a
mozgások, amelyek egyik beszélőszervi
állásból a másikba való átmenethez
szükségesek; s végül a hangok egymással
való kapcsolásának sajátos módjai.

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák
játék

Megjegyzés

Egész csoportos
munka

Figyelem felkeltése
Megbeszélés

Egészcsoportos
megbeszélés

Megfigyelés

Egész csoportos
munka

Tanári előadás

Tanári
magyarázat

Ki lehet próbálni,
mi történik, ha
valami akadályozza
a beszédet. Pl.: tele
van a szája a
beszélőnek; az orra
el van dugulva
(befogott orr)

15’

5’

III. ÚJ ISMERET ALKALMAZÁSA
Próbáljunk meg artikulálni!
- lassan, minden szór hangsúlyozva
- egyre gyorsabban
- normál tempóban
stb.

IV. ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS
1. Mit tudtunk meg az artikulációról?
2. Az óra értékelése

Munkáltatás

Megbeszélés
Értékelés szóban

Egész csoportos
munka

Egészcsoportos
megbeszélés

Újra ki lehet
próbálni, mi
történik, ha valami
akadályozza a
beszédet, hogyan
lehet az akadály
ellenére is tisztán
beszélni..

Reflexió a Beszéd és vers óratervhez – 2017.03.14.
Az órát szokásos módon koncentrációs és ráhangoló gyakorlatokkal kezdtük. A
gyakorlatok közben nem voltak kirívó fegyelmezési problémák. Az órák során mindig
lehetőséget adok, hogy egy-két játékot a tanulók válasszanak, a többség döntése alapján. A
nyitó játékot most ők választhatták ki. Ebből lett egy kis kavarodás, de szerencsére sikerült
megtalálni azt a játékot, amit mindenki szívesen játszott.
A ráhangolódást követő részben rátértem a tananyag bevezetésére, és arról
beszélgettünk, hogy milyen dolgok befolyásolják a beszédet, mik lehetnek az akadályai a
tisztán érthető beszédnek. Ezután egy fontos kérdés került elő. Mi történik, ha nem értem mit
mond a másik ember? Olyan szituációkról beszélgettünk, amikben az egyik ember nem értette
a másikat valamilyen okból. Ezek után megkérdeztem, van-e olyan ember a környezetükben,
akinek nehezen értik a beszédét. Fontos volt, hogy érezzék, nem egy elméleti problémával
fogunk foglalkozni, hanem valós nehézséggel. Beszélgettünk arról, mik lehetnek ennek az
okai. A legmókásabb rész az volt, amikor azt kértem tőlük, hogy mutassanak példát a nem,
vagy nehezen érthető beszédre. Itt egy kicsit fegyelmezni is kellett őket, mert egymásra,
egymást túlharsogva is beszéltek. Sok sémát hoztak, ami az ő korukban, és tudásukkal
elfogadható, de voltak meglepő ötletek is. Megkérdezték, miért fontos erről tanulni.
Visszakérdeztem, hogy szerintük egy színdarabban miért fontos, hogy a színész érthetően
beszéljen. Természetesen tudták, hogy azért, mert a nézőnek értenie kell, mit mond. Mivel
éppen egy színdarab színpadra állításának folyamatában vagyunk, így rögtön érezték,
mennyire fontos, hogy a tiszta beszéd technikájáról beszéljünk. Volt két olyan tanuló, akik az
elején megpróbálták kivonni magukat a munkából, de végül nem bírták megállni, hogy ne
szóljanak bele, ne vegyenek részt.
Ezután ismertettem az új anyagrészt, ami az artikuláció volt. Maga az elnevezés latin
szó, jelentése: tagolás. Mivel lényege a beszédhangoknak beszélőszerveinkkel való
létrehozása, ezért megpróbáltuk meghatározni a beszélőszerveket. Ezt a részt nagyon ügyesen
megoldották, szinte kivétel nélkül minden szervet felsoroltak. Ezután a helyes artikulációról
beszélgettünk, amely az érthető beszéd alapja, és amennyiben a tiszta beszédet beszélőszervi
hiba nem akadályozza, akkor a helyes artikuláció elsajátítása, és gyakorlása segíthet
kiküszöbölni a beszédhibákat. Kipróbáltuk milyen tisztán tudunk befogott orral beszélni, és
azt is, mi történik, ha nem tudjuk becsukni, vagy éppen kinyitni a szánkat az egyes betűk,

szavak ejtésénél. Ezt is mókásnak találták. Ezután, hogy még közelebb hozzam a helyes
artikuláció szükségességének felismeréséhez őket, azt kértem, hogy a készülő darabunkat
használjuk a gyakorlásra. A túlzott artikuláció alkalmazása kicsit nehezen ment, sokszor
fulladt nevetésbe, de végső soron a tanulók megértették a helyes és pontos artikuláció
fontosságát. A gyorsítás és lassítás szintén vidámságot okozott, a legviccesebb azonban az
volt, amikor mindenki megpróbált a karakteréhez illő tempóban, jól artikuláltan, és kissé
elváltoztatott hangon beszélni.
Összességében elmondható, hogy a szokásosnál élénkebbek voltak a gyerekek, így
gyakrabban kellett figyelmeztetni őket, hogy figyeljenek egymásra, de ez nem akadályozta az
óra menetét. Mivel azonban láthatóan elfáradtak az óra végére, így az órán tanultak gyors
összefoglalása után megdicsértem őket a kitartó és eredményes munkájukért, majd
választhattak egy játékot lazításképpen. Kérésükre a kedvenc levezető játékukat játszottuk
együtt, hogy egy kicsit feldobottabban induljanak haza.
Az óra céljait és feladatait sikerült elérni, megvalósítani. A tanulók jól érezték
magukat, végig aktívak voltak. A kisebb fegyelmezésektől, figyelmeztetésektől eltekintve
nem voltak kirívó, az óra menetét zavaró magatartásbeli problémák, vidám, jó hangulatú
tanóra volt.
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Kérdőívezés

Eredmények - A pedagógus önértékelő kérdőíve
Kérdőívek
Állapot
A pedagógus önértékelő 
kérdőíve

Befejezve

Statisztika Megjegyzések
Kitöltések
1/1

Határidő
2017. márc. 09.

1. Rendszeresen
a szaktárgyára és a pedagógia
legújabb

Munkatársi
kérdőív a tájékozódik
márc. 09.
Befejezve
2/2 tudományára vonatkozó2017.
eredményekről.
pedagógus
önértékeléséhez

Szülői kérdőív
a a NAT és
Időtúllépés
miatt
lezárva
2/3
2. Jól ismeri
a helyi
tanterv
által
támasztott tantárgyi
követelményeket
pedagógus
önértékeléséhez

2017. márc. 09.

3. Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő.

4. Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaz.

5. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók előzetes tudását, életkori sajátosságait.

6. Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció kínálta lehetőségeket.

7. Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT-alapú oktatási programok nyújtotta lehetőségeket.

8. Tervezőmunkája igazodik a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményekhez.

9. A lemaradó tanulókat segíti.

10. Tervezőmunkájában fontos szempont a tanulói tevékenységre épülő tanulás, gyakorlás.

11. Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is.

12. Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák javítására.

13. Jó a kapcsolata a diákokkal.

14. Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a diákok számára követhető értékrend átadása.

15. Értékelése folyamatos, fejlesztő, a tanulók személyiségfejlődésére is kiterjed.

https://www.oktatas.hu/tanfel_ertekelo/!/#/eljaras/O726458904802017A001/kerdoivek
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Kérdőívezés

Eredmények - A pedagógus önértékelő kérdőíve
Kérdőívek
Állapot

Statisztika Megjegyzések
Kitöltések

Határidő

A pedagógus önértékelő 
kérdőíve

Befejezve

1/1

2017. márc. 09.

Munkatársi kérdőív a
pedagógus
önértékeléséhez

Befejezve

2/2

2017. márc. 09.



16. Használja
az internet
nyújtotta lehetőségeket a tanulás támogatásában.

Szülői kérdőív
a
Időtúllépés miatt lezárva
2/3
pedagógus
önértékeléséhez

2017. márc. 09.

17. Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél dominál.

18. Ellenőrzése, értékelése következetes, a tantervben előírt követelményeknek megfelelő.

19. Teljesíthető követelményeket támaszt.

20. A diákok önértékelését a sikeres tanulási folyamat részének tekinti.

21. Értékelésében és a követelmények felállításában a tanterv nyújtotta lehetőségeken belül figyelembe
veszi az egyének /tanulócsoportok sajátosságait.

22. Az értékelés szempontjait, az elvárásokat mindig előre közli a tanulókkal és a szülőkkel.

23. Jó a kapcsolata a szülőkkel.

24. Jó a kapcsolata a kollégákkal.

25. Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli szakmai aktivitásokban a nevelő-oktató
munkáján túl is.

26. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.

27. Határozott, szuggesztív az órákon.

28. Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai vitákban.

29. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja azokat szakmai
fejlődése érdekében.

https://www.oktatas.hu/tanfel_ertekelo/!/#/eljaras/O726458904802017A001/kerdoivek
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Kérdőívezés

Eredmények - A pedagógus önértékelő kérdőíve
Kérdőívek
Állapot
A pedagógus önértékelő  Befejezve
kérdőíve
23. Jó a kapcsolata a szülőkkel.

Munkatársi kérdőív a
Befejezve
pedagógus
önértékeléséhez
24. Jó a kapcsolata
a
 kollégákkal.
Szülői kérdőív
a
Időtúllépés miatt lezárva
pedagógus
önértékeléséhez

Statisztika Megjegyzések
Kitöltések

Határidő

1/1

2017. márc. 09.

2/2

2017. márc. 09.

0

2/3

2017. márc. 09.

0

25. Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli szakmai aktivitásokban a nevelő-oktató
munkáján túl is.

26. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.

27. Határozott, szuggesztív az órákon.

28. Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai vitákban.

29. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja azokat szakmai
fejlődése érdekében.

30. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyisége sajátosságaival.

31. Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli.

32. A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába.

33. Szívesen vesz részt innovációban, pályázati feladatokban.

34. Az önálló tanuláshoz biztosítja a megfelelő útmutatókat, eszközöket.

35. A tanulói hibákat a tanulási folyamat részeként kezeli, azok tapasztalatait beépíti saját pedagógiai
gyakorlatába.

36. Tervezőmunkájában figyelembe veszi a vizuális, auditív, verbális tanulói típusok sajátosságait.

37. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a különböző tanulási stratégiák kialakítására.

https://www.oktatas.hu/tanfel_ertekelo/!/#/eljaras/O726458904802017A001/kerdoivek
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Kérdőívezés

Eredmények - Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez
Kérdőívek
Állapot
Kitöltések
A pedagógus önértékelő 
kérdőíve

Befejezve

Statisztika

1/1

Megjegyzések
Határidő
2017. márc. 09.

1. A kollégákkal
a kölcsönös megbecsülés,
együttműködésre való
törekvés,
más
Munkatársi
kérdőív a valókommunikációját
2017.
márc. 09.
Befejezve
2/2
véleményének tiszteletben tartása jellemzi.
pedagógus
önértékeléséhez

Szülői kérdőív
a a tantárgyközi
Időtúllépés
miatt lezárva
2. Nyitott
együttműködésre.
pedagógus
önértékeléséhez

2/3

2017. márc. 09.

3. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre.

4. Szervez vonzó, tanórán kívüli programokat a gyermekek számára.

5. Szükség szerint tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről, problémáiról.

6. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése
érdekében.

7. Értékelési gyakorlata összhangban van az intézményi elvárásokkal.

8. Részt vesz szakmai vitákban, ilyenkor nyitott, együttműködő.

9. Folyamatosan képezi magát, és tudását igény szerint megosztja kollégáival.

10. Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában.

11. Részt vesz innovációban, pályázati feladatokban.

https://www.oktatas.hu/tanfel_ertekelo/!/#/eljaras/O726458904802017A001/kerdoivek
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Kérdőívezés

Eredmények - Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Statisztika
Kérdőívek
Állapot
Kitöltések
A pedagógus önértékelő 
kérdőíve

Befejezve

Megjegyzések
Határidő

1/1

2017. márc. 09.

1. Időben
tájékoztatja
szülőket és a tanulókat a feladatokról,
elvárásokról.
 a Befejezve
Munkatársi
kérdőív
a
2/2
pedagógus
önértékeléséhez

2017. márc. 09.


Szülői kérdőív
a
Időtúllépéstanácsaival
miatt lezárva segíti.
2. Gyermekem
otthoni
tanulását
pedagógus
önértékeléséhez

2017. márc. 09.

2/3

3. A házi feladatokat, a gyermekem munkáit rendszeresen ellenőrzi.

4. A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más
véleményének tiszteletben tartása jellemzi.

5. Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak.

6. Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat ad.

7. Szülői kérdésre időben és pontosan reagál.

8. Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal.

9. Felismeri a tanuló problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget nyújtani.

10. A tanulók bizalommal fordulhatnak hozzá.

11. Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és segítséget a felzárkózásához.

https://www.oktatas.hu/tanfel_ertekelo/!/#/eljaras/O726458904802017A001/kerdoivek
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